
'.
'

_ DIRETOR
SU��NIO vicroa S€HMOCKEL

o SEMANAR,IO MAIS ANTIGO DE
'SANTA CATMllNÁ

FUt'!DADQ EM ,�O,DE MAIO�._DE 1919

.

,

-", ..
"

JARA,GuA DO SUL
.

Gepitai La'h1íó AnlQricaná do
'Motor"'Elétrico

25/07 26/03
1 . 1
8 9
7 3
6 4

ANO 67 � JARAGUÁ riO'SUL - SAN!-A CAT:ARlNA
. Semana de 11 a 17/janelrolf986. '

.

Edição Nc;i 3.370
--

. -. -� ,
"

Capital Sul. Americana do
Cl:lapéu

'

JÄRAGUÁ 'DO SUL - cIO-Ati_e. síMeOlO DA' FAMíLIA JOURDAN

possíveis nomes, porém, dét>n4tió' dá illstitUiç�o,'· O Secretärto da Agrícul- os lideres conjuntamente
garante que já tem apoio pa�t�eipOti çlQ semiijári9 tura e do Abastecimento e ouvirá as reivindicações
de diretórios de vários

..

sotire ,"RêôrdenatneritQ Fi-' de Santa Cätarlna, Odacir e planejamento à nível re
municípíos, ínclusíve : Pí-

, : fiafiç�iro' do bôvemQ' Fe- '.Zônta, estará em Jaráguá: gíonal, para, à tarde, re-

çarras, O Prefeito partící-: deral". do Sul no próximo dia 21 ceber os representantes
pará día 26 da Convenção ct�· janeiro; para um en- dos municípios isolada-
Regional do PMDB,' que Na área edmínístratlva, � contro de caráter mícror- mente pera analisar os pe-
elegerá o novo Diretório, a meta para 86'.é a con- regional com as lideran-

"

didos municipais. As rei
do' qual será membro ínte- 'tínúídade das obras de ças, objetivando priÍnor-' vindicações apresentadas,
graute, como único da re- calçamento, a conclusão -díalraente priorizar o or- quando possíveis, serão
gião. Ontem, sexta-feira, _ das .escolas do Morro da çamente da sua Pasta. . respondidas no ator ou

Vasel tomou parte dá eleí- Boa Vista (nova) e Alber- Z o n t a vem realizando 'en tão agendadas para
-cão da nova diretoria da tc Bauer (ampliação) até encontros mícrorregíonaís atendimento dentro do
Associação dos Prefeitos 15 de fevereiro � a poste- em todo o Bstado, cónjun- 'exercício de acordo Com

do PMDB e na quarta-fel- rior licitação de mão-de: tamenta com as associa- as possibilidades do orça
ra, também em Floriél,nó:' obra pera quatro novas ções de municípios e Fe- mente da Secretaria.
polis, a convite do presí-

.

escolas, cujas obras deve- cam, onde vem discutindo Ö .local da reunião em

dente Camilo Calazans, do rão estar prontas até o com os prefeitos, vice- . Jaraguá do Sul não estava
Banco do Brasil, na qualí- meío do ano. A constru- prefeitos, vereadores, pre- decidido até o meio da
dade de prefeito e de íun- ção conjugada da creche,' sidentes de sindicatos e semana, porém, sabe-se

«

" posto de saúde e pré-és- cooperativas as príorida- que acompanham o Secre-
------------...--------.-----, colar na Barra do Rio Cei- des da. região e dos muní- tário Odacir Zonta nas

AC'I]'S e SI·n'·dl"catos apelam- ro deverá ser.íníciada nas cípíos pera este ano de reunroes, os., presidentes". <,
., . •

.

•

.

... '
li próximas semánas, assim 1986, dentro da área agro- das empresas vinculadas

economl·zem a'g'ua e enerU'l·a' come as novas garagens, pecuária. â pasta. como Acaresc.
..� '.

, ::., ,

.:

.' _

.

.

• "

'

"onan:a� e fabrica de tubos No período da manhã. o" Empasc, Cidasc, Acarpesc
A longa estíegem q\le assola todo o Sul do nã' Barra do Rio Cerro, Secretário. reunirá todos e Cocar.

Pais trazendo ,�préensão � �profunda preocupação além do passeio público e

i!.s autoridades' réspol}sáv�J�t'�éstá a exigir uma mo- da ciclovia, esta em exe-

bííízação geral da SOCiedade, numa tentativa pa- cução.
.

ra contornar o grave problema.
J4 não há como ig\1orar nos días presentes

a' expectativa do racíofiamento gradua] do forne
". cimento ,de energia elétrica .- que, qual preciosa

sangue .num corpo humano, dá' vida àfil nossas fá-

_
brícas . ...,;/ e provavelmerite tamMJ;ll a água, éI. cur
to prazo. A falta de informações precisas sobre o'.
comportamento futuro do' tempo, nãQ' podemos

.

descartar a possíbílídade de um colapso total des
ses serviços essenciais não :só para as atívídadés
ecpnqmicas, mi;iS 'para a sociedade em geral.

Diante dessas perspeçtivas nada anímauoras;
a Associação Comercial e. os Sind.katos Pátronais '.

lallça�cpot: e§te IIli�iö um veemente apelo aos in-
,

'dustriaisr comerciantes e empresários em geral,
pp sentido de que no ãmbito de cadji empresa
seja posto em prática UII} rigoroso esquema de
economiá dé Emer.gia· elétrica e água pptável; n�
correndó ..se a todos os .iné10s possíveis para con"

cretizàr-se uma economia substanciáL
,

() apelo deve ser, tambemr esten.dido aos cO

laboré!,dpres das empresas, através. de palestras
em que a dramática sit':l:Çiçã_o que vivemos fique
öhjetivamente demphstrada, buscando-s�, por e!jta

·"forma, conscientizar a todos quanto à necessidade
de cada um colaborar dentro do lar pa.ra écol1o
rhizar agua e energia.

Devemos lembrar-nos que o -raclOnamqnto
,af�tará a 'econowa interna das emprés<:\s com re-

'

Hexos tantó. ·mais. negativos quanto mais, ri.gorpsas
J:verem çle sel: �a.g. medidas que as autoridades !Oe

'V\irem obrigadas. a adetar. .

Alidor I.ueders _ J?fe,$Jdente da Adjs

Ao comentar sua expec
tativa para o ano de 1986,
qua.1ificCin<}o-o de difícil,
não somente por ser polí
eo, mas, sobretudo, pela
conciliação que deve ha-

. v,ef com a área admínístra
t),va "para atender os dois
lados, exercítando a de-.
mocracía", o prefeito Dur
val Vasel revelou que

.

existem grandes possibili-'
dades do candidato a de

putado estadual, pe 1 o
PMDB de Jaraguá do Sul,
ser lançado até o final de

janeiro, indicado pelo" pre
feito, secretário e verea

dores da' sua bancada ..

Não revelou, contudo,

últimos anos. Isto pode ser medido pelo desempenho
dó comércio e índústríà e, principalmente, pelo reC07

lhimento de ICM, que teve, em Jaraguá do Sul, um

percentual de aumento superior a quatrocentos por cen-
. to. Foram Cr$ 130.750.110'.015 recolhidos de janeiro a

dezembro, centra Cr� 25.738.150.783 em igu,al período
elo ano de 1984.'

,

.

A . 17� .Zona Eleitoral, Em dezembro do ane} passedo, comparativamente
.que abrange os munícíptos a dezembro de ano anterior; o reM cresceu 694,21.%. O
de Jaraguá doSul e Cnrus, :::total recolhido no mß� foi de Cr$ 30;693.921.203 e em

pá, fechou o CJUarto tri-." dezeinbro/84, Cr$ 3.864,103.948,' representando um SH

mestre de 1985 com 37,442 peráv.lt de .Cr$. 26.829.217.255. Um desempenho real·
eleitores, dos quais 31.777 .nente �spetacularli

::. J�����:, dri�u�;t�i!5â; - .

Com:eça segunda ,o vestibular/'BBeleitores, 19.501 sao ho- '.

mens e 17.941 mulheres, Com 17.895 candidatos, rão sempre às 8 horas,
" distribuídos em 164 se- que disputam 5.597 vagas, porém, no primeiro diá,

ções. E dos eleitores jara- abre-se segunda-feira, dia Os candidatos deverão es

gu,âenses, 16:467, são' do 13. o Vestibular' Unifica- tar uma hora antes, muni

sexo masculíno e 15.310 do do/8ß da Acafe, simulta- dos da etiqueta do cartão

sexo feminino; de Compá neamênté em 19 cidades confirmação de inscrição,
3 034 h 2 6'31 mu- catarinenses, dentre as da cédula de-identidade e

.. omens e .
'

Ih quais Jaraguá do Sul, on- caneta, a ·fim de verificar
.

.eres.
. de 525 vestibulandos pr.es- o local ela prova (� 'Sala).

De outubro a dezembro tarão os exames numa das

inscreveram-se 338 elei- dezenove salas prepara- Aqueles que não retira-

tores e 71 cancelamentos, da,s na sede da HI�ldação'
'

ram em tempo hábil a eti-·
O J'uiz E'leitorai em exe-r-- . Ed�caci6nal RegioI'ial Ja� tyueta do cartão confÍrma
CÍCÍo é Q Dr. Samir Oséali raguaense {FERJ). A co- ção, terão a última opor
Saaf( que, substitui de Dr. oTdenaqora do vestibular, tun;dade ria .seglinda-fei- '

Jpsé Guilherme de Souza, Marisa Prél,di-Flo.riqnÍ. Iem- ra, dia 13,. às 6h30,' na
em. gQZO das férias. bra que as provas inicia- FER.J,

,·0 eleitorado da
COlarca

.: Secretário da A'gricultuFa em' JS

leM: 130 bilhões .;n.o ano passado
o ano de 1985 foi. considerado como o melhor dos

Construa, I'as pre$erve _ ideRfldade d·�· JBFIIR· 1,111_ decoranDo 'I'ojas
_---.,........_...;..,... �__;�.,..,_,. ,_._ ...."..-_...,...

"",
...;,.,:,;o.- ......_
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Cruz de Malta' e JfC joga,räo
.

em 'Rio da' Luzt Jf elege diretoria e traçã melas para a 'Ielporada
Cumpríndc man d a t o

tampão desde setembro,
com a destituição de Wal
dir Amo Stricker da pre
sidência da Liga Jaragua
ense de Futebol,. o presi
dente Waldemar Vieira

prepara para fevereiro a

assembléia que elegera a
.

neva diretoria, para os

próxi�os' três .anos. A
princípio, a assembléia es
tá marcada para o día 25
e o próprio Waldemar po
derá ser .càndídáto, desde
que, conforme afirmou,
haja realmente' um apoio
amplo dos dirigentes de
c 1 u b e s, príncípalmenta
com relação a violência

que' campeia nos estádios
e outros atos de ínsubor
dínação ao regulamento
desportivo.

do Troféu j'João Nunes" de, Laranja e Cólí, todos ''\;;

e do Botafogo como vice- do .Cruz de Malta, com 6
:�. .Para carimbar as faixas dro cruzmaltino abriu 8·

campeão, ganhador do gols e Oarlito, (19 Seleto, ..ge ú'tGampeão da 1" Di- temporada com uma vítö-

Troféu "Papp Sport". Na- com 5 gols anotados; .

visão de Amadores da Lí-
.

ria de 3 a O sobre o Prí-

quele boletim, e s t a r ã o .ga JaragUaense de Fute- mavera, de Pomerode, do-
contidos os cartões ama-

CALENDÁRIO 86 bol, título conquístado in- mingo último, o mesmo
relas e vermelhos da Prí- O presidente Waldemar victamente na temporada placar registrado entre os

melrona. foram 18 expul- Vieira, mesmo não saben- passada, o Cruz de Malta aspirantes.
sões em 30 partidas, fora do se concorre ou nã..o à deverá trazer em seu es- O Cruz de Malta deve

três dirigentes que sofre- reeleição no pr<> i i IIi o tádio, o time principal do rá novamente representar
ram punição IdêD.tica. AI- mês, tem d�lineado o' ca "óctacampeão catarinense, Jeragua no Campeonato
vorada é' Baependi tive- lendáriO desta, temporada, o Joinville Esporte Clube, E'staduàl Amador e foi

ram cinco jogadores ex- , moldado à.' realizaçãp da em fevereiro próximo. O convidado também para

pulsos cada um, Botafogo .Copa do, Mundo, no M�� presidente e benemérito disputar o Campeonato' da
quatro, Seleto, Cruz dê xícc.' Neste primeiro 'se� do clube, Ademar Prede- 2.a Divisão :da- Fe�ração.
Malta e EstreUa, . três car- 'mestre,' em 'marçor

.'. seiá� ", rico .Duwe Já iniciou .es Catartnense de. Futebol.>
tões vermelhos. iniciado o CaÍnpeonato der : conversações e o acerto, não aceitando ein 'função

2.11 Divisão de Amadores; Sé já não ocorreu esta se- da falta de estrutura e do

para o qual é esperada a .mana, d�verá acontecer alto investiinento necessá

participação de catorze ou n�s próxImas, horas". En- rio numa competição de

quinze clubes; a contar quanto aguarda o amísto- tamanha envergadura.
pelo

.

interesse demonstre- so' intermunicipal, o qua-

��v�:IO�I��!:do;u: !��;.
. CME de Massaranduba divulga o

festaram deseJ() em tomar . 'caleo'da'rl·o 86parta do certame como o

Comercial e o Tomaselli,
de Schroeder, Fluminense
de Chico de Paula e San
ta Luzia.'

. A Comissão Municipal IV Campeonato de Futebol
de Esportes de Masseren- de Salão; dia 14 de sstem
duba,

.

divulgou o crono- bro, o Campeonato de ;Pu"
grama das atividades pa- tebol Suíço; de 03 de agos,

'Paralelamente à Segun- ra ano de 1986. Para feve- to a dezembro, o III Cam-

dona poderá ser disputa- reíro, dia 09. está previsto peonato de Futebol" de
do um Torneio Intermuni- início do Campeonato Mu- Salão Infantil; dia 11 de

cípal, com a participação . nícípal de Futebol de novembro, promoção es

de clubes de Jaraguá, Co- Campo, devendo ser con- portíva comemoratíva ao

rupá, Massaranduba e· cluído em 29 de junho; de aníversárío de emancipa
Guaramírim, Torneio este . O� de março a 22 de ju- ção polítíca-admínístrattva
que ficará condicionado' nho, o Campeonato. de de Massaranduba; día 10

ao número de árbítros su-

.

Futebol de· Salão entre de novembro, a primeira
ficientes para dirigir as Fírmas; de 27 de abril a Prova Ciclística' Cidade de

partidas. Em agosto deve- julho, o Campeonato de -Massaranduba. No segun
rä iniciar-se o Campeona- -Volibol; dia 15 de maio; � do' semestre: deste. ano,'

to da 1\l Divisão e, junto Torneío de Judô, reunín- -haverá competrçãode han-. '

dele, um Torneio da Inte- do judocas de Jaraguá do debol:e volibol masculino

gração, com os clubes da Sul, Massaranduba, Gua- e feminino entre -escolas

2'/ Divisão, conforme pla- ramírím.: Joinville e Blu- do município, além, do

nos de Waldemar Vieira; menau; em julho, é pos- atletismo. O .encerramen

se continuar no posto. sível a' realização de um .. , to do ano esportivo' da
Campeonato de Bocha; de C�E está previsto para o

13 de julho a dezembro; o dia 20'de dezembro.

Gua,ramirim reabre, campeonato
de futebol de

.

salão
A Comissão. Municipál

. de Esportes de Guarami
rirn, reabre segundà-feira,
dia 13, o VI Ca:mpeonato
Municipal de Futebol d'e
Salão 85/86, no Gínásio de

Esportes "Prefeito Rodol
fo Jahn". Paralizado no

dia 11 de dezembro em

função das festividades de
final-de-ano, duas rodadas
serão desenvolvidas na

,

próxima semana: dia 13, às
19h30, 20h30 e 21h30 � Ki
Kaska x ARG-lI, Fruet x·
Bom Preço e ARGI Je

Prüsse e, no dia 15, nos

mesmos horários. _ Conf.
Neusa X Prefeitura, Esto
fados Mannes X CRE e Ba

meri�dus X Móveis" We
ber .A fase de classifica
ç�o encerra�se no dia 05
de fevereiro,

Já os cartões amarelos
somaram oitenta em trin
ta. partidas, numa média
de 2,6 cartões por partida.
O Seleto foi o mais .índís

Ciplinado, com 17 cartões
amarelos, seguido pelo

Vieira acrescentou que Botafogo 16, Estrella 15,
desde a sua assunção' à Cruz de Malta 12, Alvo
presidência da LJFi COR� rada 11 e Baependi com 9
seguiu organizá-la inter- cartões., Ivo Aldrovandi
mente e. reorganizar o foi, na Prímeírona, o árbí

quadro de árbitros, que tro que mais atuou, 8 ve

atualmente soma doze ele- zes, Tibério Stuy 5, Emílio
mentos. Na próxima se- do Rosário e Ricardo Nart
mana, o presidente reuni- 4; como árbitros auxilia
rá os árbitros, para tratar res, Egon Erdmann e Mar
sobre os certames da tem- tinho Finta atuaram 9 ve

parada, haja vista que é zes e Hilário dos Santos 7.
somente com um número Isaías Moura da Silva com

regular de dirigentes que 12 é Ademir Cavalheiro
se poderá organizar cam-e de Lima, com 7 partidas,
peonatos e torneios. Exis-' 'foram os representantes
te no seio da classe um que mais trabalharam nas
desejo manifesto de mui- escalas da temporada que
tos desistirem -em função·, passou.

.

de problemas de ordem' Ainda cOIÍl relação ao

disciplinar e ameaças até, Campeonato da 1 � Diví
havidas nos campeonatos são, encerrado na semana

das primeira e segunda di- que antecedeu o natal,' os
visões da temporada pas- artilheiros foram .Pomero-
sada, situação que Vieira

'

:�!:; �����rn�r n�m:;�' lCD�· abriu': certame da 1a. divisão
de árbitrC?S,· se 'possível" Com ·a- parüctpsção dá. neste domingo, día 12,
nomeando também um di- .seís clubes _ D. Pedro, XV marca as partidas D. Pe
retor do departamento, de Novembro; Antares, ,dro x ·Ouro Verde, Anta
cargo atualmente em va- Agua Verde, . OurO Verde res x XV de Novembro e

cância; e· flansa Humboldt _. inl.. " Ag:Uà Verde x Hansa
VIOLBNCIA ciou-se domingo,.-,dia,>Q, -.0'" Humboldt.

COm Felação à violência; Campeonato da 1 tt Divi· A -Liga Corupaense de
o presidente da Liga Ja- são da Liga Cotupaense Desportos elegerá em fe
raguaens� de Futebol re- de Desportos. A rodada vereiro a sua nova direto
Velou que no final de ja- inaugural apresentou os ria, atualmente presidida
neiro sairá o primeiro bo- resultados: XV de Novem- pelo desportista P e.d r o
letim oficial da entidade, bro 2xO Ouro Verde, Agu.a Bianchini, que substitui {)

deste ano, com a homolo- Verde Ox1 D. Pedro e titular Oto Ernesto 'Weber,
gaçãd do Cruz de Malta Hansa Humboldt 2xO An- que solicitou licença por
como campeão, e detentor tares. A segunda rodada, quarenta dias.

se conquista com esforço e seriedade
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Lauro:: F8rtes:�buslUlall
É; roi 'bem assim, Faz um tempmno que este �p�

S6<1.l0 aconteceu ne Lua. keeuzave-se mais' uma reu�

nrào ao K
..
c; r-ionanopous, o segunno mass anugo Q.O

1J!SUHO 4bö. U í-rorocoro Já anunciara os visnames

qUi:UlUO entra. tarcnamente . o Comp. ísustamame, que'
bt;l benta snenciosamente ao meu iaao. Ue repente me

UuU coma que estou entre Cl.01S Lauros "'" o oarvauor

e o r-orces ""I Bustàmante e por comcicencias amoos ue

"Joaçaoa. U J...â'UlO earvauor acaoava ae uizer que n

. nua, iecemco a umma eoiçao e comentava as COlunas
-

que mais ine ·a2r��élrQ.ni: 0.' outro Lauro, o rohes' ous

.\'(;IJ.UeIl��' p'u�a-lll,é.:·�.LO, p.ràç:c>_.e com' â. outra �äo, ein

. for.iIl� .Q� conena ::i�p'ia .nc iileu' oúvioo pQ.HI. 'naç in
terr<;lmp7r Ci (I(lIlO ua reumao: ",,; .Por que v. nao puen-

. I;;_a: ��li. �Cl:uela. c?!'':lna SObi� o' tó�cioie na poi�tl(;�?
t:.nquo-o. COm espento; "'" Acho que Já' "encneu' ... aí

!lo, .e acrescento: "'" a longa .sequencia poae emasnar
o Ieítor. Arem do milli tem \,UlS

• 'caras" que vestem

a carapuça e guaIKI.Q '�odeD1 investem com ameaças,
e.c. erc. "'" 9uai. nad,a, �o:àípanheiro, diz o )jusl:amame

_ essa coluna 1Il� ��ira J4i,tnanallilente. Até a CI0UJ.

de da a sua espieuera e S� L-_ verte muno com os "cau

sos" que V. narra � Perat, Companheno não sou �U,

naot .b um colaborador que colhe as occrrencias e as

c.essmca .... E a mesma. CQi.sa, �i�.,:austamante = ,eu SfÜ .

'que e V. que �screve, concrue. A�sün' nos separamos
ua der.raaeua reumao. .t a COluna voitou às paginas
d? '"I?-als antlgo". PedIdo leito, pediCl.O atendlQOI Es

tes são '0$ fragmentos que junto e relembro Cl.a última

reumao. As lestas de um-l.e-ano nós" alastaram malS

um pouco. HOle não estél malS enue nós. Morreu as

6,::SU horas do ala 2 de janeuo, no �H9spitaI Celso Ra

mos, depois de unia. intervenção cirúrglca e foi
.

se

pultado ás 17 horas nó Cemitério �o ltacorubí, na Ca

pital (do· Estado, com, grançte acompanhamento.
Minem:> de Três.Corações, nasceu em 1906 e, em

1924 gradua-se engenheuo agrônomo pela .E."scola A!lri-
coia de' Passa Quatro�

. .

.

Em 19JO' ele, amönhece em Joaçaba. Cómeça aí

a fase catarinense desse 'intrépido miIieiro, meio-oe3lÍ

no barriga verde que "vestia a camisa de Santa Cai:.a

rina e a ,ela. se entl'egava <;le corpo e atma. Lá conhece

WaldeIníro' .silyal. PQUUco: 4e.' renóme que diVldià as

. sua� atividades entre a: p.r,ef�ltura locar.e �" deputação
estadual. F�· concurso par�. tabelião e e deSIgnado
para IraiIi, temi de" que' tantó.se ocupou o Companha.i
ro Dante Martorano, que' também já se foi desta ter

ra. Depois vai para o Cartório do Registro Civil. Pos

teriormente traoalha na casa de comércio.de Artur

Pereira de JQaçaba e ,Catanduvas. Em.26 de julho de

1933 acontece o seu casamento com Clotilde, nascen

do desse consorcio' 'Marli' Ana, hoje casada com o Bél.

Waldir da Silveira Mira com um filho e Dalila Clotil

de, casada com José CeMto De.11�giust�na. Em 1983 co

memoraram as bodas de ouro. Em 1938 vem para a

Capital, assuÍnindo atiVidades na Associação <..:atari

nense de Criadores BovInos. Trabalha também. no De

partamento de Terras e Coloniz�ção do Estàdo. Em

1939 segue para Canoinhas. para· o �D .Experimen
tal do Trigo e. lá' fwi(Ia a Escola Agrícola Vidal Ra

mos. Volta para a Capital em 1946 e.é nomeado pa!a

dirigir o Posto de Monta ,"Assis Brasil", na Trindade.

Foi nesse tempo que muito. ajudou o desenvolvimen
to agropecuário de Jaraguá do Sul, coordenando, oro

ganizando e fiscalizando um' sem. número de feiras

e exposições por cerca d� qua '.tro lustros, particip�n4
do, ativamente, nas comissões ju.lgadoras e de seleçao.
O Rotary Club Florianópolis laIÍaça' o seu nome a Go

vernador dó 'Distrito 465,' pata O' período 1967 - 1-968,

o que é confirmado em Boca Rattm. Preocupa-se Com

a expansão do distrito rotário e .aciona Loreno Mar

eatto, Presidente do R. C. Jaraguá ,do Sul para fundar

um novo clube. Nasce,' entãof o R.. , .C. Guaramirini e

é ele que em reunião festiva,. entrega a ",,.arta de agr�
gação. Durante toda a vida deu lições de' companhei
rismo e' de compreensão.. F��n D,linhas .as palavras da

ACBB, entidade a que mii'Ís serviu: "Que. a .sua ��llló
ria e exemplo nos d,� ·força. "e corageIJ1 paTa c::ontm,uar
mos ii. sua luta em· fav.av dGl" p�cuá,ria

.

bO'V.tna 4e �ta
Catarina. .' ;

".

AdeUs Companll-eill0!. Até d� repente, ,Amigbl" "

" ..' E'ug'ntC:'J) ,'Vitltõl' SthmöCk�' "'"7 Jan/86:

,-UR:_-I-O -' 'DO p·OY-Ö .
•

_ •

ce
'.

"

'." -'-.l�A 8S ...

lo - POVO d'e' .Jaraguâ'·· do Su'�'"
." :�,'

A respeito da nota ele' procedesse a um
no Jornal' "Correio do desmentido, como Bta
Povo",' tia edição do dia. ele fosse o autor da no-
23-12�8S. Quero deixár ta? Desmentir o que,
desde Ó inicio, bem ela: Sr. Udo? .

ro, que encontro-me Se tal renúncia tíves
envolvido neste debate se·, ocorrido exponta
na situação de defesa. neamente, natural seria
Não. o. iniciei (minha que o Sr. Udo estivesse
colocação não fói aq� i�teressado em reerga
I�), m�1:i não posso deí- nizar no Munícípío o

x��. ,d�". r�sP9��et· à$ partido .. , .. que pertence.
q�����s c910çad�s: - Se não o -Iaz .é.. por al-

�sf!��eç� ,��_m b � m, g�ns ·moti:vos: ......

�e . n!p; �ão _ ��st_Qés.. .,.... questQes.. maiores
�u :amblÇ��S '_ P,é�soais .. houveram para tal "re-
que .m� 1nst,lgam ao de- núncía":

.

batel _�as
.. príncípíos _

.. questões de . ca�á-
. que o partído a que ter estratégíco, oportu
perte_nço - (PMDB) se nismo pessoal, ao per
propoe a defender e ceber . que. o partido a

propostas a realizar em que pertence está em

relação e junto' com decadência no Estado e

a
. sO�i�ade brasileira, portanto a obtenção de

pnncipios .com �s quaís vantagens pessoais cor
me ídentíftco e propos-: re perigo. A altematt
tas que procuro realí- va a tais pessoas é alí
zar na 4rea de que me. ar-se. a q1J.em está nn

cabe'. neste Município, poder: isto é oportuni:)�
em consonância com a mo;
Administração MUIilci-. _ .. dese�ta_bilizar o

pai atual. :�. PMDB? Descaracterizar
Sr. Udo Wagner per- . suas propostas e·· prä

tenceu até alguns me- jetos?
ses atrás ao

.

govêrno\
Estad:uàl {e 'portanto ao

PDS), exercendo o car

go' de. Superintendente
da F.C.C. De volta a

este Município (sem o

cargo que ocupava), fez
tentativas de ingresso
no PMDB, aspirando à·
cargos muriicipais e es=
taduais..
Alega o Sr. Udo Wag

Rer ter renunciado ao

çarg6 para cuidar' da
família. Nada mais' jus
to e admirável, pois
entendo como 'um car"
go pú'bÍico debilita os

laços familiares (exi
gIndo cuidado redobra

do). Só não' entendo
parque a dédlcação à
caUsa familiar pode
provocar a tentativa de

'mud(lIiça de partido: Ou
llªQ é verdade, que
após a nota no jornal..
V. Sa. telefonou e mes

mo procurou em ')uà

residência, o Secretário
de Administração, Sr.
Ivo Könell, para que

_ está lhe' faltando
espaço político?
_ fragilidade de for

ça política que o sus

tentava no cargo?
'

Não pretendO' uqui
analisar a administra

ção' a atuação de pes
soas, embora á. admi

nistração. possa 'e deva

ser' analisada pelo povo
continuamente· (é o m o

cabe à comunidade e

seus. membros julgar
minha atuação pública.
que aí está, Sr. Udo) ..

.

Entretanto, não pos
so deixar fatos obscu

ros, para esclarecer a

polêinica em questão.
O Sr. Udo ocupou, du

rante aproximadamenfe
tres áhos, o cargo de

responsável m.aior pela
F.C.C·. Como este órgão
encontra-se relaciona
do à .cultura estadual e

aos mnnicípios, e sen

do o Sr. Udo nosso con

terrâneo, esta Adminis

tração Municipal tra-
--------------------------�

tau, atràvés da SECET
de ir ao seu encontro'
através de correspon�
dêncía (cópia em nosso

poder), numa demons
tração de interesse na
promoção da Cultura
em suas diversas ma

nifestações. Não obti
vemos resposta.
No período de três

a�os, registro (como ati-
. vidadas .. conjuntas .' ....

. PMJS/SECET e F.C.C.)
�penas a entrega de é� _

. livros de autores cata- ,.
, rinenses à Biblioteca
P ú b I i c a Municipal,
quando d e i x a v a a

F.C.C., livros que fo
ram doados a um sem

número de Bibliotecas
Públicas deste Estado,
bem como a vinda do
Grupo Folclórico "Boi
de Mamão" (de inesti
mável valoI: cultural),
em julho ,de 1984.

Sabia, que não tive
�

.

. I

nao tenho e não terei
preocupações com tra

balho, pelo menos tra
tando�se de V. Sa. Os
meus valores não �tão
apoiados no meu ·cargo.
Imprimo no cargó tudo
aquilo que acredito, os

valores que fnndamell
to em longos anos de
experiência intelectual,
profissional e familiar.

Quanto à competên-,
.

cia al.egada pelo Sr.
.

Udo, para a_tribuir in
.

competência a tercei-
ros, penso que tais
atributos estão direta
mente ligados aos cri
térios utilizados para
defini-los. Quando Ee

afirma a incompetência
de a 1 g u é m, deve-se
apresentar os critérios
que justificam e funda-

:, mentam taL afirmação
,

e fatos que, segundo es

critéIlios estabeleCidos,
a comprovam.

Uma afirmação pura e

simples, somente prova
a incompetência de

quem a produziu.
Balduino Raulino

AGENCIA, COSMOS DE'
VIA·GENS LIDA.�'

EMBRA li íR N�
02714-00�42-2

,PAS.,AGENS E EXCURSOES NACIONAIS E INTERNACIONA!S

Aéreas,- Rodoviárias e Maritimas. Reservas de Hotéis e iocaçao ce

Automóveis.
CONSULTE-NOS, POIS SEMPRE TEMOS AS' MELHORES

OpÇOES E CONDIÇOES.
R.ua .�.n�ôJ\;o Tobias, 50, _ 19 andar Pones: (0473) 72-0520 e 7�-1'}í)9

J.....o. ;0 SUl _ .Santa Catarina
--�-----------------
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ANIVERSARIANTES
, ! �

NASCIMENTOS

MARGOT AÖBLIA OR.UBBA LBHMANN, Oficial de R�·
gistto -Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaragu! do Sul, .Bs-'
tado de Santa CatariDa. Brasil, faz 8!l'?er que co�paree:eram em

Cartório exibindo os doeumentos CWglOOs pela leí, a (lDl de se

habilitarem para casar. os slplntes: '

Fazem anos hoje: 11 Dia 09/dezembro
Sr. Paulo Ruysan Anderson, filho Pau 1 Q
Sra. Olga Schmitt de Agut- (Olinda) Amaral
ar Borges, em Fpolis; Dia 1'1/dezembro
Landoald José Tepassé Moacir, filho Henrique
Fazem anos domingo (Santina) Gonçalves Edital 14.675 de 02-01-86.
Sr. Ivo Baehr (Tatu) Siléia, filha Nilton (Ma. Pércio Alves e Ivonete
Sr. Edson Müller de Lurdes) Cardoso

Bueno da Rocha
Sr. Maríno Pereira. Dia 20/dezembro Ele,' brasileiro, solteiro,Sra. Cesarina Araldi, ;' Jackson, filho A deI i r, torneiro, natural de- Jara-,sr., Arcädío- Friedebald ,(Evanilde) Hariém.onn

"

auã do' Sul, dOpUçi1iad�: eFischer Femandai.fUha José (Ma. residente �a Rua' JoatVllm,Sr; Flávio Rubinl do Carmo) Bortolotti Francisco' de Paula, 1.5,Sra. Mírían Wachholz Ku- Dia 21/dezembro nesta ci(:iad�, filho de Ver.chenbecker Jaqueline, f 11 h a ' J o, ã o. ginla Alves; Ela, .;bresíleí-Sr. Harry Hornburg Paulo (Nely)' de Almeida
ra, solteira, do lar, natu-Dia 13 de janeiro Rosa ral de Toledo, Paraná, do.Sr. Waldemiro Karsten Marciel e Marlon, filhos miciliada e residente naDaniela Seick, em Serra de Briberto (Ivete) Macha- Rua Joaquim Francisco dePelada-Bê: do Paula, 15, nesta cidade, fíSra. Edeltraud L a r s e n Giovani, filho Vadir (Lur- lha de Dínarte Bueno daSchmidt des) de Lima Rocha e de AmantínaSrta. Bdír-Maas: Aline Amabile, filha Dá- Gonçalves da Rocha'.Eunice Zehnder río (Elvira) Pradi Edital 14.676 de 02-01-86.Dia 14 de .janeíro Dia 22/dezembro AltaIr Alves da Sllva eSra. Onélía Müller Ers- Rafael, filho Elias (RIta) Mallrlla Krieserching Busch Ele, brasileiro,' sölteíro,Sra ..Doröthí Edla' Nieoll- Diét. 23/dezembro balconista, natural de Pou-ní, em Curitiba; Silvaria. filha Mário (Zail- so Redondo, neste Estado,Sra. -Adeltna Mann Píe-. de) Ka�teller domiciliado' e residente natruzza '

Eduardo, f i 1 h o Ildemar Barra do Rio Cerro, nesteSr. Bertoldo Baumann, em (Jandira) Schünke distrito, filho de Bruno AlJoinville; Sandra e Sandro, filhos de ves da Silva e de Bma AI-Sr. Egon Hoffmann, em Fino (Herta) Raasçh ves da Silva. Ela, brasi-,Rio da Luz: ,

Dia 24/dezembro leíra, solteira,' operária,Sr. Ewaldo Horst Giovani Gilmar, filho Gil- natural de Jaraguá doDia 15 de, jane'lro mar (Roseli) Gadottí
:

Sul, domiciliada e restden-Sra. Z-élia Rengel Dia 25/dezembro te em Jaraguá-Esquerdo,'Sra. M a r i a Madalena �abriel, filho Pedro (Val- neste distrito, filha deWeiller Röder
désía) Bonín Arthurbert' Krieser e de.Sra. Gertrudes Braatz, em Eduardo Natalino; filho' Hildegard Krieser.Joinville; João (Isaura) PeIens Edital 14.617 de 03-01-86.Sra. 'Renata Bàchmann Maicon, filho Sebastião Gllsemar Rozwod e ElsaSr. Leopoldo da Costa
(Matilde) Pottemaier '

MarlinsSra. Rosa K. Vieira
Dário, filho Rufino (Rosa- Ele, brasileiro, solteiro,Sra. Maria Pirmann Crís-
ní) Hoeltgebaum; Patrícíe lavrador, natural de Itaió,tofolini
Raquel, filha Djalma (Al- Itaiópolis, neste Estado,Dia 16 de janeiro bertína) Maba' domiciliado e residente

'

Sr: Darci Buchmann '

Dia 26/dezellibro na Rua Professor Antonio'Jaqueline, filha de Antö-
Paulo José, filho Paulo Ayroso, 487, nesta cidade,i nio e Nair Quadros'
(Irena) Depin filho de Pedro Rozwod e'Marlize Martha Krause
Ana Paula, filha' Elias de Maria, Zenir Linzmeyer'

Edgar Schneider Júnior.. (Gessi) "da Silva Rô�wod. Ela, 'brasileira,Ola 17 de janeiro .

Dia 27/dezembro
'

'solteira, costureira, natu-Sra. Amazilda da, Costa
Lucimare, filha Vilmar ral de Jaragua do Sul, do.Bastos

'

(Cecília) Vogel miciliada e resfdente naSr. Waldir Araújo' Sabrina, filha Valdir (He- R\l� João PÚminscheck,Sr. Eduardo E. Mann
nir) Moss 634, nesta cidade, filha de"Sra. Maria de Lourdes
Gabrl'e'la, fl'lha Roge'rl'o A h 'J b M t'gostin o aco ar msRengel Bruch'
(Ana Maria) Pain e de Clara,Andreazza Mar.Sra. Regina Silva
Dia 28/dezembro tins.Sra. Relinda Gramkow, em
Liana, filha Robe!to (Elia· Edital 14.678 de 03-01.86.S. Bento do'Sul.
ne) Feiler Ivan Kelbert eIseide Apo-
Vanderlei, filho Marildo lônia Meurer
(Lorena) Maas Ele, brasileiro, solteiro,
Dia 30/dezembro comerciante" natural de
Tayse Suelen, filha Ade- Jaraguá do Sql, domicilia-
miro (Else) Raduenz do e residente na Rua Gui-
Dia OI/janeiro lherme Weege, 148, nesta
SérgiO Sido, filho Sido cidade, filho" de Helmud
(Aliria) Gielow Kelbert e de Christa Ma.
Márcio, filho Paulo (Jose"'" ria Metzger, Kelbert. Ela,
fa) 'Francisco ',' " brasileira,' solteira, indus
Alexandre, filho Valdemar triáiià, natural de Luís AI-

53 (Ma. Salete dQs' Santos ves, neste Estado, domki.
Dia 03/janeiro

,
liada e residente na Rüa

Josiane, f i 1 h a Rolando Goiás, 65 nesta cidade, fi.74 anos (Ro�ália) Sievers lha de João Dom Bosco
'luciane, filha João (Ivo- Meurer e de Maria Irma
ne) Trentini. Petry Meurer.

FALECiMENTOS

Dia 20/dezembro
Luzia Alves, 89 anos
Dia 23/dezembro
José Ersching, 87 anos

Dia 25/dezembro
Silcero Francisco' Rosa, 23

,

".anos ',?,
Dia 03/janelro
Manfried Leverenz,
anos

Ola 04ijaneiro
Alma Gadotti,
Ola 05/janeiro
Jurema Urbainski, 13 anos.

Ble, brasileiro, solteiro,
engenheiro agrônomo, na
tural 'de Jaraguä do Sul,
domiciliado e residente
nesta cidade, filho de Nor
berto Rowe e de Btelca
Schewinscki Rowe. Ela,
brasileira, solteira, do lar,

,

natural de Alfredo Wag,

ner, nesta Estado, domicí
Edital 14.679 de 06-01-86. liada e residente em Rio
Adelino Völz e TAnia Ma- Caeté, em Alfredo Wag
ria Zoz ner, neste Estado, filha de
Ele, brasileiro, solteiro,' Frederico Schäffer . e de
operário, natural de Jare- ArdeÍina Schäffer.

, auã ,dei" Sul, doinícílíado e Edital- 14.682, de 07-01.86."
residente na Rua Alberto Evaldo Haerchen e: Clacl- '

Santos Dumont; 364; nesta Volles
cidade; , filho de Albrecht Ele,' brasileiro, 'SOlteiro,
Vöiz e de' Lucia WeIter operario, natural de Jara
Völz. Ela, brasileira, sol->. guá do Sul, domiciliado e
teira, auxílíar de admínís- 'residente em Rio da Luz I,
tração, natural de Schroe- ri�stê"distrito, filho de AI.
der, neste Estado," domící- bert6 Heerehen e de Ve
liada e residente na Rua foníca Kickoefel Haer
Marechal Castelo Branco, chen, Ela, brasileira, sol-
5093; 'em Schroder. teira, operária, natural de
filha de Pedro Valentim Märtpé, Palotina, Paraná,
Zoz e de Loni Boshamer dómíclliada e residente
Zoz. em Rio da Luz II, neste
Edital 14.680 de 06-01-86. distrito, filha de Gerhard
Clary Antonio Cavalettl e Volles e de Gertrudes
Adriana Cristina Garcia Volles.
E'le, brasileira, solteiro, co-
merciário, natural de Ere- Edital 14.683 de 07-01-86.
chím, Rio Grande do 'Sul, Osly Wachernhage e Te
domiciliado e residente na resa Döge
Av. Getulio Vargas; 128, Ele, brasileiro, solteiro,
nesta cidade, filho de AI- operário, natural de Taíó,'
dir Cavaletti e de Odila neste Estado, domiciliado
Cavaletti. Ela, brasileira, e residente em Rio da Luz,
solteira, do lar, natural de neste distrito, filho de Os
Alvorada, Rio Grande do waldo Wachemhage e de
Sul, domiciliada e resíden- Helga Wachernhage. Ela,
te na Rua Amapa, 200; brasíleíra, solteira, lavra
Casa 08, Bairro Vila No" dora, 'natural de : Jaraguá
va, Porto 'Alegre, 'Rio "do' Sul, domiciliada e resi-
'prande do Sul, filha de: dente em Rio da Luz, nes
Marcos Vargas Garcia -e' 'te' distrito, filha' de Eríeh
da Luíza Marcia Garcia." Döge e de Veroníca Baade
Edital 14.681 de 06-0HI6. Döge.

da
'

Casamento

Cópia recebida do cartó
rio de Alfredo Wagner-SC. - E para Que chegue ae cenhe.
Ernildo Rowe e Lorena cimento de todas, mandeí pas-

sar o presente edital. Que se,Schäffer
em cartório, onde será afilf'\d4

,Lar 'Imóveis
Jaraguá

'r'

COMPRA E VENDA,
TROCA, LOCAÇAO,
INCORPORAÇAO E
ADMINISTRAÇÃO
DI! IMOVEIS

Av. Mal. DeOdoro, sn _ Galeria Dom Franc1sêo _

SaIa 13 - Fone ��.0510 :-Jarãguá cio Sul _ SC.

S,PEI1A' &;,' elA, L·TDA.
,

SBRRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR,

Madéirálil para, GoastI1lçio e nrviçQs de trator
com profissiOllaiB altamente espeo1al1zados.
�ua JoIo Januãrio Ayroso, 772 ...... ,Jaraguá Es
'fI18I'de - POlite 12-0300 _ Jaraguá do Sul _ SC.
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. Jaragtit dó- Sul _ Semana de 11 a 17 dt jall8lro de ,_

COMUNICADO
- -,.

Abertas . iilsQ:ri��-
_.

-

.

çõespara "" ��
ingresso na P�··'."

. -_: - - Está confirmada a rea de trabalho dos economíä-
Os interessados em ms-. .Iízação do concurso pú- rios, a convocação do

trtcular-sa para o ccncnr-..: blico da Caixa Econômica concurso tomou-se urgen
so ao Curso de Formação .Federal,. destinado à sele- . te.
de Soldados Polícíaís. Mi- .

-ção de maís 21 mil Iuncío- As regras básicas do
lítares do Estado de sano. -náríos para a empresa. concurso já estão acerta
ta Catarina e que residem

.

Poderão participar do con- das e as inscrições deta-

·

_ C 1.1;,r- "e i.1 I g r íc 0·1·a ;�ó�a;:::rã�o i����:���� .��r:��o�e����!iX��d:n:�o: ���!��_:�ã,:ee:�:.:���n;::�·

CRIAÇÄO DE· CARPAS. EM· Ak1{OZEIR�S· '. se no quartel do 8?' Bé;lt�,. ·;JO anos e--â escolaridade a. Centralda Concursos pa-Os' altos -investimentos:·necessários à implantaçãQ .. lhão da· PM'" na rua A.ql:\i- .: :exigÍda
. é' epenas o 'pn� ra a Caixa, mantida 'pela.

de arroz irrigado -podem .ser .compenaedos com uma daben 15,. baírrc Atirado- -··meiro grau. .

.

'

.. Degrau,' O . endereço. é o

.. exploração maís Intensiva- destas areas. Neste. sen�ido, res em Joínvílle. Os cano. . O déficit de funcioná- seguínte: Central de Con
. a. piscicultura é uma atividade que po.de ser associada didatos deverão levar. o rios da Caixa Econõmíca cursos para a Caixa Eco
à produção de arroz, mostrando-se viável e compen- certificado de reservista Federal é da ordem de 41 nômícac, Caixa Postal 985
sadora. Para que grande parte dos 90.000 hectares ocu-. (la. ou 2a. categoria, cer- mil pessoas, conforme já :: CEP 20010 _ Rio de Ja
pados no Estado com a lavoura possam �er bem explo- tificado de dispensa de in- anunciou o presidente, neíro, As informações se
rados, os pesquisadores da Empasc Jose Alberto Nol- corporação ou de ísencãc ,Marcos Freir� e, agora, rão enviadas gratuítemen-

· dín e Aurea Teresa Schmitt alertam sobre alguns pon- do Serviç-o Militar), CPF e com a redução da jornada te,
tos que devem- ser observados: evitara ,utilização �� certidão de nascimento ou

águas sujeitas a inundações, dar pretere�cIa a l�CdIS casamento,
em que a irrigação seja natural para evitar posslyels Os requisitos básicos exí
faltas de água, proteger com tela as �ntradas e saldas gidos são: ser brasileiro;
de água de irrigação e. colocar os peixes logo após a tere no mínimo, 18 anos e,

semeadura do arroz. COm isto, informam, e possível no máximo, 24 anos de
obter sucesso no empreendimento. 'idade; escolaridade igual.

Os beneficios são compensadores, pois poucos são ou superior à 4.1\1 série dó
os custos adicionais. Estes, são apenas Os referentes 19 grau; não estar sendo
à aquisição dos alevínos, mão-de-obra para � manute�- processado nem haver sí

cão da irrigação na entressafra _e constru�ao de re�u- do condenado' por crime

gíos no primeiro ano de execuçao da atiVI�ade. MaI�- de natureza dolosa a pena
res informações sobre este trabalho pod�rao ser obtí- privativa de liberdade por
das na publicação "Aproveitamento das areas de arroz sentença . transitada em

irrigado para piscicultura", editada pela, Empasc. Para julgado.
adquiri-la, contatar com o' Departamento de. Informa
ção e Documentação .... 010. da Empasc _ Caixa Postal

0-20 _ Florianópolis SC.
EXTENSIONISTAS FORAM HOMENAGEA.DOS

No dia 6 de dezembro passado, o Ser�.ç� de E�
tensão Rural comemorou em todo o terrítóno nacio

nal, o "Día Nacional da Extensão Rural':. Em Santa .T�·
. tarina, a Emater!Acaresc, - filiada ao SIstema �ra�Lel
ro de Extensão" Rural nomenezeou os extens�omsta�
que vêm dedicando seu tempo e sua competencia d

missão de assistir e educar o homem do campo. F�ram
homenageados com "Diploma de ReconheClmento . os

servidores que tiveram prestado 10, 15; 20, 25, 30 e 35

anos de serviços à Extensão Rural.

Homenagens semelhantes ocorreram em todas as

filiadas naquele dia, sendo desejo da Embrater come

morar anualmente a data com este tipo de homenagem.
Da Acaresc de Jaraguá do Sul foram hOJ?ena�ead��
Alcides José Molínarí, Célia Fernandes Stnngan, .J?"e
Demarch. Alcibaldo Pereira' Germann (Guarammm)
com io anos; e, aindi;l, Dejair Pereira, com- 20 anos. "-

,

ADVOGADOS

A Dlreç!o do CentrQ Educacional Evangélico
(ou seja, Escóla Partlcular·ßJaraguá" e Jardim d•.
Infincia "Pestalozzl") comunica aos senhores pais
dos alunos matriculados neste estabelecimento
que as aulas' terão seu reinicio' somente no dia 24
de fevereiro de 1986."

Horários:
Periode matutino: 01h30min às Ilh40min.
Perlodo vespertino: 13h20min às 17h30min.

.

A DIREÇÄO

Entre as vantagens que
a PM oferecei destacam
se: remuneração mensal
de Cr$� 1 . milhão inicial,
assistência -médíca e odon

tológica, fardamento e en

sino gratuitos; seguro+de
vida e alimentação gratui
ta . quando- em serviço.

CEF fará concurso para contratar
21 mil funcionários

NA _ONDA

A

. .

---

CONCESSiONARIA HONDA DÁ REGIÃO. CO
MJReIo OE·MOTOS, AsSiSTBNCIA TSeNICA

! BOUTIQUE HONDA-WAY.

Jt'!TRi NUTA HÖNDA j)A MBNBOOm'
MOTOS Ii SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.
('"1 Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR:-�280) r

FODe 72-2999. _Jaraguá do Sul _ Se.

.
.

AURILENE M' BUZZI
LEONEL PRADI FLORIANI

Questões de terras - acidentes de trãnsíto - in

ventários - cobranças e advocacia em geral.

Rua Reinoldo, Rau, 86 - s.ala 4 - Fon@ 72-2711

Compre seus materials de construção na
.

.

Arte' L aj e Jaraguá

Visite-nos

A melhor laje da r.i�

e :agora também com todo

o material de construção,

ARTELAJE JARAGUA
LTDA.

.:Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira, 850 - Fones 72-
1011 e 12-1292. Jeraguä
do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Destil Máquinas Ltda.
Equipamentos para fêbrica d. doeu de frutu,
chapas de eobre, fundição de alumiDio e bronr.e.

Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.
Rua Jeínvílle, 433 - Polle 12-1564

Jarapá do Sul _ SC

Eletrônica
MENDONCA

ASSISTBNCIA 'TV, VIDEO CASSETE 'E
_

VIDEO GAME
Posto autorizado video iame Dactar e Dtsmilc.

Transcodlficaçlo de videos importados.
Rua João Marcatto, 179 - Fone 72-2128

Jaraguâ do Sul.

Os Herdeiros da
_ .Duquesa

45. ALEXANDRE E CARLOTA BUCCIO ....

Ele nasceu em Jaraguá aos 07-06-1895 e ela, em

Nova Trento, aos .13-12-1900. Casaram no dia
26-06-1920. Com o filho maís velho nos braços,
chegaram aqui em julho de 1922. Sairam de Pe
dra de Amolar, Corupá, se estabeleceram num
ranchinho de palha mais ou menos onde hoje
mora a viúva Pradi. Mais tarde, _compraram, cons
truiram e foram morar onde atualmente é do Flo
rentino Tomaselli. E considerada a nona família

que veio se estabelecer definitivamente em Santa
Luzia.

Eis os filhos do casal: Pedro, casado com Ali
da Vícenzí. Glória, casada com Constantino
Gascho, falecido, (a Glória foi a primeira criança
que nasceu em Santa Luzia, no dia 19-08�1923);
Maria, casada com Moisés Morettí: Leonor, casada
com Guerino Nicoletti; Ladislau (o Lauro) casado
com Itelvina Schiochet; Valdemar, casado, com

Lina Pavanello; Alvino, casado com Letícia To
maselli; Isaura, casada com Florentíno Tomaselli
e José, casado com Ana Rosa.

Este 'casal e família sempre se dedicaram à
,

lavoura. Sempre muito fervorosa, chegava à mís
sa com a carroça lotada. Ele era o sacristão que
ajudava o padre nas primeiras .míssas e durante
muitos anos foi o coveiro e o zelador do cemité
rio; assumia também o serviço de arrumar os de
funtos para o velório e organizar os enter:ros. Foi
um homem que conhecia suas capacidades e as

colocava a serviço da comunidade. Por isto a

comunidade pensa dar seu nome ao ceiIlitério lo
cal em sua homenagem. E'le merece. Ela foi a par
teira prática durante muitos anos. E está ainda no

meio de nós. (Próximo Capítulo: Carlos e Maria
Rampthum).

Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

Programe bem as suas Vlagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis
posição os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

'_v. Mal., Deodoro, 987 _ FODe 72-t4�2
Jaraguá do Sul' _ SC.

.

COMERCIAI. FLORIANI
Máquinas e Equipamentos para Escritórios

Temos à disposição: Assistência técnica de má
quinas de escritório em geral, relógio-ponto, au

tenticadora Burroughs e caixa registradora.
Toda linha de calculadora SHARP e DISMAC,
máquinas de escrever Olivetti novas e usadas,
máquina de escrever eletrônica DISMAC-OLYM
PIA OAT 1200 com memória e escrita conjuga-

'

da, móveis para escritórios e acesSórios. para
máquinas em geral.
Consulte-nos pelo Fone 72-1492 ou na Rua Ve
nâncio da Silva Porto, 353. _ Jaraguá do Sul _ SC.

CoDUnuaçio N1 anterior

Cheguei em 1913 mas
não conheci Francelina
que passou-se em 1974.
Attilo ia muito no Forum
onde manuseava com gos
to meus livros de Geolo

gia e afins. Nosso conhe
cimento foi muito coinci
dente porque eu fora an
tes Promotor de Justiça
em Porto União e visitei
São Mateus do Sul onde
ele extraíra óleo de xisto
com o Fritz Kaiser. Porís-

o

SO e por minhas leituras,
e\l. sabia que o Fritz fora
pêr�e2\1�do pela poliCia
do Getúlio Vargas nos

tempos do Estado Novo ou

já antes mas nunca sonha
ra que bavería de ter um

dia pela frente um operá
rio fugitivo.
CAPITULO QUATRO: A
GEOLOGIA

Corupá atraíu-o espe
-cialmente. E quem não se

ços de 1975 correu rápida
a notícia de que Attilio

. tinha identificado vulcões
extintos em Corupá. A

palavra de um entendido
,em pedras e montes era

palavra de peso. Os jor
nais estamparam a notícia
que correu para fera das
fronteiras do Estado. De
São Paulo o' sr.

o

Rud�lf
Hirschfed, poeta e prosa
dor ligado às nossas cou

sas, escreveu em alemão

para o jornal "Correio do
Povo" o, poema .

"Vulkane'
in Corupá", talo interes

Se despertado pelo assun
to que atraiu r�p6.rteres _e

'Jaragu4 do Sul _ Semana de It a 17 de Janeiro de toei P1alNA 0,7

-- EDITAL
AlJRBA MULLER ORUBBA, tabeliã

de Notas • Oficial do Protestos de TítUlos da Comarca

de Jaraguá do Sul, Estado de S. ·Catarina, na forma da

lei, etc.
_Faz saber a todos quantos este edital virem que

se acham neste Cartório para protestos es títulos centra:

ALVARO CESAR KINOLT _ Rua Criciuma, ,

131 _ NESTA _ AUTO POSTO E TRANSP. BER

CHTOLD LTDA -e- Rua Marechal Castelo Branco,
5490 _ SCHROEDER .; BERTOLINO HUNDE
MANN _ Morro da Boa Vista, s/n _ NESTA _:_

COM REPR. TRANSP. MACAJO LTDA _ Rua

Walter Marquardt, s/n" _ NESTA _ PORIVAL"
ANTONÍO ULLER -_Rua Joaquim Francisco de

Paula, s/n9 :_ NESTA _ ELMO MATHIAS:, _ Rio
.

Cerro I ., N:ESTA : HARTWIG BOLDUAN - Rua-
,

Pres" Costa e Silva, s/n9 _ SCHROEDER _ LOU
RIVAL BIER _ Rua Bertha Weege, 317 _ NESTA,'
_ NORBERTO GUILOW _ Estrada Rio da Luz -\

'NESTA _ ONILDO CHAVES _ A/C Marisol S.A.
Ind. da Vestuário _ NESTA _ Osní de Souza -

Rua Senador Schroeder _, GUARAMIRIM _ PIZ
ZARIA E' REST. ENGENHO _ Rua Reínoldo Rau,
21 _ NESTA _ Pedro Fagundes _ Rua Mal. Deo

doro, 392 _ NESTA _ SERGIO LUIZ COELHO -

Rua 468, s/n" Prox Bar João Klein Vila Lenzi -

NESTA _ VITA LANCHES LTDA _ Rua Reinoldo

Rau, s/n" NESTA _ VALDEMIRO LEITE _ Rua

Joinville, s/n" _ NESTA.
E, como os dites devedores=não foram encontrados

e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermêdio do presente edital p;;ra que os mesmos eom-

. f1areçam neste Cartório. na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou on1l0
dar razão por que o não faz, sob pen.a de serem os referi-
dos títulos protestados na fOJma da lei, etc.

.

Jaraguá do Sul, 09 de Janeiro de 1986.
.

Aurea Müller Gruf)ba - Tabeliã de Notas e

Jficial de Protestos de I itulos da Comarca de Ldo Sul

0.011;11"'0-, D:O. P6VtQ,-
��------__,--�__,------------------�-------------------

DR. WALDIMAR SCHWJ!ITZBR

Descontos especia.is em toda linha de
jóias e presentei na

JOALHERIA "A PÉROLA"

flloll Reinoldo Rau 289
Jaraguá do Sul

Fone: 72-1 &2.

Veste bem Senhoras e Crianças
Antecipe suas compras de Natal aproveitando as

vantagens do preço e crediário, Suell.
Fábrica e Loja I, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1085_

, F· 72-0603 Jaraguá do Sul _ SC.
Loja 2 Rua Reíneldo Rau, n9 530 ._ F. 72-2911 .:

_ I Jaraguá do Sul - SC.

�
LOja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Jaraguá.

_)
I � � � �__�

!
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Um melill de 'oghera
ITAPOCUÄNA

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA 00 SUL

Seretaria de Admínístração e Finanças
-

AVISO REFERENTE A ENTREGA DOS CARN11s
DE IPTU DO EXERClCIO DE 1986.

A Secretaria de Administração e Finanças da'
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul-SC, co

munica aos contribuintes do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU), que os carnês serão

entregues à partir do día 03 de fevereiro de 1986,
no setor de Tributação junto à Prefeitura Munici
pal. .: ,..;. !ii;_,.> •.:.IÔI1;".M.'•••

O contribuinte que efetuar o pagamemo Cl

vista até o dia 14 de março de 1986 usufruirá do
desconto de 20% do valor total do(s) çarnê(s).

O carnê será composto de 4 parcelas que te
rão seus vencimentos nas Seguintes datas:

1 � Parcela _ Dia 14 de março de 1986; 2a Par·
cela _ Dia 15 de maio de 1986; 3a Parcela _ Dia
15 de agosto de 1986;' 4� Parcela _ Dia 14 de no

vembro de 1986.
O contribuinte poderá efetuar o pagament c

do(s) seu(s) carnê(s) na Tesouraria da Prefeitura
Municipal e nos seguintes bancos autorizados:

,

Banco do Estado de Santa "Catarina (B�SC); ,

Banco do Brasil S.A.; Banco Naçional S.A.; Uni
banco S.A.; Banco'Meridional do Brasil SA.; Ban
co Itqú S.A.; Banco Brasileiro de Descontos S.A.;
Banco Mercantil de São Paulo _ Finasa.

Os débitos de exercícios anteriores deverão
ser recolhidos diretamente à Tesouraria da Prefei
tura Municipal por se trata1:d� "DIvIDA ATIVA".

IVO KONELL

Sec�etário de Administração e Finanças.

za que,
tuasse

.

quase t
tar-se
Ora, es

efusiva,
da exp

a, tentamos

pedra, on

e ela real-
manhe leve
ra não flu
ente, dava

rteza de tra

edra-pomes.
fato, rocha
nica, típíce
or chaminés
turas e efu
em lençóis.
da maís que
a que teté

gas,osas q\áe
ntínhe, daí
de, leveza,
Ficamos
ambos, de
inexistindo
cones vul-

Corupá, de
to de alterar
o o vuJca
á sido ali tão

pleto todos
s da vulca

.

po chaminé,
o hipótese.
ao emínen
of. Dr. João

A rota da malha
.. . ...

• FRIGORíFICO GUMZ s. A.

geólogos à nossa região.
Comento em parte o caso

em 'meu artigo "Corupá,
vulcões e poesia" (in
"Correio do Povo", .

22-03-75). Remeto para
aquele trabalho os inte
ressados.
Attilio e eu trocávamos

então muitas opmioes.
Ele, firmemente crente

que tinha localizado cones

vulcânicos não em ativi
dade e éu duvidando com-
pletamente disto

o porque,
COll).O eu lhe afírmara, o

vulcanismo em todo o
'

Brasil paralizou há mi
lhões de anos e embora
não' duvidasse de que a

vulcanicidade local primi
tiva pudesse ser de cone,
como seria esperável face
ser região periférica dos
grandes derrames, a anti
guídade desses vulcões
seria tanta que as chamí- no men

nés teriam já sido erodi- Então

das e desabadas. Attilío te geól
afirmou-me que escutou José Bi r da Univer-

ruídos numa ou maís mon- sidade 1 do Paraná.:

tanhas, lembrando-lhe a-
o qual
"Existecão vulcânica no interior,

a exemplo do que ouvira co ao simo, porém,
na infância quando auscul- não exí studo de de

tava o Vesúvio. Lembrei- talhe d' ião de Jara

lhe da possíbílidade de rmou a idéia

tratar-sé de barulho de general' da ausência

. águes subterrâneas ou res- de tal ti e testigos do

sonâncias, mas ele insistiu vulcani ocal (a terra

muito na sua versão e opí- vermelh 'e-se, é lava,

níão. Ora, sucede que
de fraturas

Attilio tinha Ille dado mui _ raguá possui
tas amostras de minérios iodem apon-
colhidos em Corupá e

tar ter aqui também

alhures e dentre os trazi- um local e tipo de.efu

dos
'

de Corupá chamou- são), ma entou a abso

ms a atenção apenas
luta ne, ade de e�tu-'

amostras contendo urânio. dos lo pormenorIza

Mas um geólogo do De- dos (ca 21 de tane�
partamento. Nacional. de _ r.0 _de 1

.
q_u�stao. �l�_

Produção Mineral que vi-, �a em . t�ra Attl�lO
sitou-me no Foruni ficou descobe leoes extm

encanta com aquele circo �os?
- N e fez est�do

de montes e de rios via- técnico sunto e so os

lentos? Daí que nos come- geólogo futuro _pode
atraído por uma rocha rão defi questao.

aCinzentada e embora de Num ele acertou

próprio firmemente ne- complet te: a grande
gasse a hipótese de que importâ minerológica
houvesse de fato cones da regi

�

oi depois de

vulcânicos em Corupá por suas re ões (muitas)
razões semelhantes às mi- a auto es governa

rihas, pensou na possibi- mentais esmo muitas

lidade de que aquela pe-
vezes Ih igi as missi

quena pedra pudesse ser vas) qu m aparecen

pedra-pomes (pomito). Por do os p s de alvarás

proposta dele, então, Je- ao Mini de Minas e

vamos a pedra a uma pia Energia, a pesquü::as
do Forum e, enchendo a na áre edidos esses

que na final, trami
tam tam no Farum lo
cal para ração das in

denizaç- o dono do
chão. Q o Jaraguá do
Sul, Cor adjascências
forem rtantes em

produçã 'neral, Attilio
deverá lembrado. A

nca lhe trou
(ConClui na

ão).

FURGOES, FURGOES ISOT:ERMICOS E FRIGORlFICOS
Rua Dr. Enrlco Fermi, 113 - Fone 72-1077 Jaraguá Esquerdo

Confecções S ue 1 i Lida 'I

Nós temos tudo
·

para a radar a todos.
Ven a conhecer·

.

a linha Chevrolet86.
ANO 40

1945 1985
PRODUZINDO ALIMENTOS COM ®'UALIDADE EHIGIENE, COM INSPEÇ!O. �DERAL' SOB NQ825
FRIGORIFICO-SUPERMERCADO-FABRICA, RAÇÕES -

cênicos
antigo a

qualque
nismo n

de mod
os teste
nícídad

Conheça a linha Chevrolet 86, a mais completa do mercado.
Nós temos o carro que você necessita para preencher as suas exigências.

Seja Monza, Caravan, Opala. Diplomata, Chevette ou Marajó, você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.
Venha ver de perto as novidades e vantagens desta nova linha,

Nós tenlo$ planóS de pagamento e financiamento facllHados para você adquirir o seu Chevrolet 86.

Emmendörfer Comércio de.Velculos Ltda.
Ay..Mal. D_�C)dC),C), 567 - Foneo,72·0655 e 72.0060 - Ja,aguá do sul·se

TIBERIOOficina Mecânica
Rua Leopuldo Malhelro Do 67 _ FODe 72-1059 ; Jaraguá do Sul _ SC.

Serviçes de lataria, pintura, polimentos em todàs àS linhas de càrros-panseio

MGtores à base de troca com garantia de 20.000 km.

Retifica de meteres, regulagem, revisões e demais servi�es especializados

Ltda
Clínica . Veterinária

SCHWElTZER
�Unlca d. P.,,08 e ifaDdes animais, cirurgias. vacinações,

raio x, !Mel1lamentos, boutique.
R... Jeaville, D' 1.IH t- .freat. ao Supermercado Breithaupt)

PoDe ft-09Jt9 - Jal'8l'U'6' do Sul - SaDta Catarina.
���----------�--------------------------------------------------�- '�,,---���------------------------'-------------------------------�
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INTERIMOYEIS
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� I Interinediária- de
.
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Imóveis Lida.
, ..:�:-:,
'/��T
_ Um novo conceito em serviços imoblllár1os ....

IMOVEIS A- VENDA
.. 1 casa de madeira no inicio da Rua Rodolfo

Hufenuessler
_ 1 casa de madsíra na rua Bahia, Jaragtl.4 E�h

querelo .

.

... 1 casa de alvenada com 1Qm.2, no Ja.rl1i1olA S.S,·
querAo·

..

�

... 4 terrenos' de,front�. º .�.lo do J_UVßJltus, Jera-
guá Esquerdo

.

_ 2 terrenos na rua Ernesto Lessmann, Iateral rue
/ Joinville

_ Vários apartamentos no centro da cidade.
R. João Píccoli, 104 • Fone 72·2111 • Jguá do Sul.

Posto de Vendas Marcatto

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGuA 00 SUL
EDITAL DE PRAÇA

O Doutor Carlos André Moreira, Juiz de -DIreito
da Comarca ·de Jàraguá do Sul, Estado de Sanià
Catarina, na forma da Lei, etc •••
FAZ SABER (em resumo art. 687 do CPC) o se

guinte: Venda em 1� Praça: Dia 03.02.86, às 10 ho
ras. Venda em 2� Praça: Dia 18.02.86, às 10:00

horas, por quem mais der e maior lance oferecer.
LOCAL: Edifício do Fórum desta Comarca. mm"

CUçÄÓ N.9 859. Exequente FAUSTINO PÀCHER.
Executados ALFREDO e WALU RUTSATZ. -

Bem a ser Praceado. 1) A área de terras de 1.262,
40 ms2., remanescente do t�rreno com a área to

tal de 10.000,60 ms2., situado nos fundos da Rua
João Tosini, no município de Corupá, desta Co

marca, no lado ímpar, distando da 2� passagem
de nível da Rua João Tosíní, aproximadamente
100,00 metros, com as seguintes confrontações
fazendo frente em 66;00 ms., com um caminho

particular, travessão dos fundos com -58tOO me

tros em terras de Waldemiro Hauck, estremando
do lado direito em 161,30 metros com terras de
Oswaldô Berlanda e do lado esquerdo com Igual
metragem com terras de Milton Ricardo dos San

tos, edificado com uma casa residencial, cons

truída de alvenaria, medindo 6 x 8 metros, re

gistrado nesta Comarca sob n? R.1-962, ficha 01,
livro 2 do Registro Geral avaliado em Cr$ .•...
10.096.000, o terreno e Cr$ 7.200.000, a casa. To
tal da avaliação Cr$ 17.296.000. Nos autos não
consta qualquer ônus ou recurso pendente. - Da
do e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos 23 dias do mês de dezembro do ano de mil
novecentos e oitenta e cinco. - Eu, (Adolpho M�
íud), Escrivão Judicial, o subscrevi.

CARLOS ANDRE MOREmA-Juiz de Direito

Sorveles PINGUIM
o MELHOR DESTE VERÃo

Sabor, pureza e qualidade. Sirva-se à vontade tomando
sorvetes e picolés "Pinguim"; em vários sabores.

Temos também gelo. -

Rua Angelo Rubini, 1119 - Barra do Rio Cerro (fundos
do Sup. Benthien) - Fone 72-2181. • Jaraguá do Sul.

O...........no8ín:odatwra....

�BESC �

More bem, more no Jardi:m Ana Paulal
Lotei coea infra-estnmua .-pi. pronto� pera eoaskuir e seu lar.

Localização privilegiada ElO NOVO Jaragué. E$}Uerdo, agore com a pavimentação
facilitando o acesso e vatori'Z8ndo o seu. 'investimento.

APROVEITE AS OON,DIÇOIS ESPBCIAIS DE LANÇAMENTO..

Empreendímenfos Imcbilíéríos Marcallo

f

...
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Fundado em 10 maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Euginlo Victor Schmöckel - Jorn.Prof.DRT..sC
n9 729 e Diretor de Empresa Jornalistica n9 20. Mem

bro efetivo do Inst, Histórico e Geográfico de Santa Ca- ,

tarina. Redator:FI'vio José Brugnago - DRT-SC n9 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC n9

219/84. Redação Administração e PubUcidade: Rua Co
NQel Procópio Gomes de Oliveira, n9 290 - Cx.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do SuI-8C

Impresso, nas oficinas da OrganizJ;lçãQ
CoDtábll .,A Comercial" SIC Ltdcl.
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Relojoaria AVENIDA
As mais finas suaestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na GetáUo Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Alora tamIMm aquecedores a

enoPa selar.

Rua Felipe Sohmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - O SEU RELOJOEIRO

R.elé'iios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos. ftnos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTBR fica na Mal.Deodoro, 364-Pene 72-1267

A moda certa em roupas. e calçados está na

CINDERELA. Vista-se bem eom a

moda Verão da

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, aa Getúlio Vargas
e na Emüio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviçes de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nosl

Rua JoinviUe, 1.016 - Telefone 72·1101

Foto L 08 S
Potegraf.as ..,. equipamentos de eine

foto _ som e video.

Wal_al Deodoro 30! Polle 11-0181

CONFIRA l\ HISTÓRIA ... Bario de Itapocu

•• ,HA 40 ANOS
:�����:lti&��T: 'j

O sr. Luiz Carlos Prestes e outros
comunistas requeriam sua reínclusão
no exército, pedido que era encami
nhado à comissão especíal encarrega
da de estudar reversões. O que acabou
não acontecendo .••

A história oficial da guerra ia ser

compilada pela In21aterra,. a mais

completa obra de seu gênéro jamais
tentade pelO homem, sabendo-se que
o trabalho de escolha e reuníäo de ma

terial já estava em pleno andamento.
A obra estava sendo organizada por
técnicos e especíalístes. em .Narratívas
Oficiais, sob a direção do titular da
Educação. Doze oficiais cuidadosamen
te escolhidos eram encarregados de
catalogar fatos, manuseando milhares
de documentos oficiais e particulares
relacionados com' a guerra, Entre os

documentos encontravam-se diários
de campanha de todas as unidades,
desde simples pelotões até, as divisões,
relatórios dos serviços secretos, narra
tivas dos antigos prisioneiros, partes
regimentais, extratos de relatórios ofi
ciais prestadas pelos oficiais especia
lizados, descrições de batalhas e outras
cenas devidas aos correspondentes de

guerra. Mais uma vez se adotava um

princípio que dá duas faces à história:
a história oficial e a outra ...

.

Remaclo O. Seára era o prefeito
municipal de Jaraguá do Sul, que des
pachava uma série' de requerimentos,
e divulgados pela imprensa pelo sr.

José Pereira Lima, secretário. Alguns
desses despachos: 1401 _ Leopoldo Fie
dler, filial, pedia transf. de imposto ela
casa comercial vendida à Waldeiner
Gumz, em Itapocuzínho: 1403 _ Erwí
no Menegotti pedia baixa de sua mar

cenaria; 1407 _ G. Rodolfo Fischer pe
dia baixa de ímp, s/Ind. e Prof. como

gerente da Ind. de Mad. Janssen S/A.;
e 12 _ Bruno Mahnke requeria transL
de imp. s/camínhãosmho vendido à
Bernardo Meyer & Cia.

néo-sacerdote, onde o sermão era fei
to pelo Padre Mário Satler. Era Jara
guá homenageando o 159 sacerdote, fi
lho

-

desta terra.

..•HA 20 ANOS

Era prefeito municipal o sr. Victor
.

Bauer e, o Doutor Raoul Albrecht Bu
endgens era o Juiz de Direito da Co�
'marca de Jaragué do Sul, Nos', classífí
cados apareciam os seguintes, profís- ,

síonaís: Dr. Ivo Kaufmarin _ ci-rurgião
dentista; Dr. Fernando A.' Springmann
- Cirurgia. do,' Estômago, Vias Bilia
res, Intestínos L Cirurgia de Senhoras;
Dr. Waldemiro Mazureehen _ Clinica
Médica _ Cirurgia Geral; Dr. Reínoldo
Murara _ Advogado; Dr. Jörn Soelter
- Cirurgião. Dentista; Dr. Francisco
Píccíone _ Médico; Dr. Erich Kauf
mann _ Médico Cirurgião; Dr. Joachim
H. W. Joesting _ Advogado; 'Dr. Mu
rillo Barreto de Azevedo _ Advogado;
Dr. Osny Cubas D'Aquíno _ Cirurgião
Dentista e·a Farmácia Nova, de Rober
to, M. Horst, na Mal. Deodoro, 3, que
curava os males e fa?,:ia poupar dinhei
ro.

...HA 10 ANOS

o Depto. de Obr�s da municipali
dade jaraguaense ativava os trabalhos
de continuidade de implantação do cal
çamento à paralelepípedos na Rua 6
(Proc. Gomes de Oliveira), num total
de 1.500 m2., abrangendo a rua desde
os cemitérios até a ponte Tavares So
brinho, na Ilha da Egueira. Era o pro
grama que visava embelezar a cidade
com vistas aos festejos do ANO 100.

Eram empossados em solenidade
simples, os membros designados pelos
clubes de serviços e demais entidades
para comporem as sub-comissões que
prestariam colaboração direta à Co
missão Central Organizadora dos fes
jos do centenário. Reuniam-se no audi
tório da Associação Comercial e Indus
trial e o prefeito Eugênio Strebe díscor- _

ria sobre os planos anteriores de sua

admínístração até a promulgação da
Lei ne? 549, criando o Sistema Organi
zacional dos Festejos do 19 Centenário
do Município. A Secretaria da Agri
cultura inauguraria em nosso municí
pio três balões infláveis de 1.000 m2,
cada, grande novidade na época e de
valia na montagem de exposições. O
Dr. Antonio Carlos Konder Reis, Go
vernador do Estado, permaneceria os

días 24 e 25 em Jaraguá do Sul, oca

sião em que procederia a inauguração
da SC-301 (atual BR-280), ligando Ja

raguá-Guaramiri:m-BR-IOl. .

A Bibliotéca Pública Municipal
"Rui Barbosa" mudava da Praça Ange
lo Piazera, ao lado da Prefeitura, pá
ra o 29 andar do Edifício Bernerdtno.
na Mal. Deodoro, "valendo' o esforço
do governo municipal com a participá
ção de populares, em dotar a cidade de
uma biblioteca capaz de saciar a sede
do saber daqueles que a procuram".
Hoje está na rua 51 (João Piccoli).

---..�-��._-�---------

•.•HA 3Q ANOS

Artur Müller era prefeito de Ja

raguá do Sul e Octacílio P, Ramos fa
zia' divulgar pela imprensa os despa
chos: S/A. _ Pernambuco Powder Fac-

.tory requeria licença para construir

paíól destinado a' armazenamento de

pólvora; a Igreja Evangélica "Assem
bléia de Deus" requeria licença para
instalar em seu templo religioso um alto
talante para irradiação de programas
religiosos; Eugênio Victor Sc�möckel
requeria providências no sentido de

ser cumprido o disposto no Decreto

Municipal n9 18, de 25-08-1954, n9 que
concerne a alto falante da Igreja As
sembléia de Deus. DESPACHO - Ao
D.S.G. para fazer respeitar a lei.

Na Barrá do Rio Cerro era rece

bido o Pe. Líno Satler, então recem sa

grado sacerdote em São Paulo. Na re

cepção a Banda Musical do Colégio de
Ascurra tocava, dirigida pelo maestro

Padre Otácio Bortolini. Na manhã �0'

guinte realizava-se Missa Solene de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá, do Sui:� Semana ,de 1<1--8 11,de janeiro de 1986"
.�
.. � .,,,

Política, Políticos, folclore & Ci,�.
Daqui mais alguns días, sem Paissandú e Bahia, o

neste ano de 1986, deve- locutor irradiaria da se

rão acontecer os grandas ,guinte maneira: "Patru

embates pebolísticos tão lheíro vai invadindo a 'Ia. ';;ii?Ej
ao gosto do povo brasí- área! mas Beijóca encos- Sem sombra de dúvida

leíro, 86' será, também o ta sobre ele e tira-lhe o 'existem também .' os que
ano da Copa Mundial, que pão da boca". tem nomes e apelidos que
reunirá no México as 24 Vasco e América (RJ)r lembram uma outra sele

maiores equipes de íute-. poderia resultar n.e s seção: .Menga, Pinga (o' Bae-
bol do mundo.

' ,,-,

lance:' HB<>à dívídída en- pendi' também "ttnha o',
,

"tre FléChi;l e Alfinete, que ,sel;i), 9rapet�, LiIil�;' Zé, ','
Por isso vale a pena' co-

.

chocam-se Violentamente" çqCQ, C;acau,., .Torrado,' .�" - -,..... ---o..------,.;"...;_--..-....---.

meçer com'" o
'

futebol
-

e 'caem' no gramado:" 'Batata,. 'Bife, Malzena :e:' .

-

Ó, ' •
• • " ':" ::-"

'" ' " • - ' , ;

�;�:l!���� e �u�, apelidos .. '

o jogo B�llia '�, CEUB
'

:�t:u�����cf:�a�og:'
:.

Folo. )Cenier': 'Lidei.
podería ser assim relatado Copa Brasil ós 'seguintes

'

'

por um locutor: "Vão ao jogadores que' fizerem Agora sob nova díreção
ataque o CEUB, mas Fio muito sucesso na conste
enrola se todo com a bo- Iação pebolístíca tupini
la e Caldeira explode so- quim: Pedrada {América
bre ele. O Bahia recupe- RN), Beijoca (Bahia), Pa
ra a posse da' bola, mas trulhiro Paíssandu] Casa-.
sapatão fura espetacular- grande (Figueirense), Ma
mente". tinha (G o i ás), Suingue

: (Desportiva) e Capetínha
'

do Americano.

Em apelidos, o' futebol
brasileiro também é o

maior do mundo. É cômi
co, e folclórico, ao lado
da técnica.

Por exemplo: Num jo
go Palmeiras e Sergipe, o
repórter de campo assim
informaria do gramado: ,Dos clubes participantes
"Leão e, Oh'ça 'desenten- de um passado campeo
deram-se e partiram para nato .brasíleiro, entre no

uma briga feroz. Arnaldo mes e apelidos poderia-se
Cesar Coelho foi obriga-

'

armar uma seleção só de
do a expulsá-los". animais. Querem ver?

Leão, ,Aranha, On ç a,
Cordeiro, Grilo, Falcão,
Rolinha, Pintinho, Siri,
Vaquinha e Bezerra.

Mas 'também tem os

que se' identificam com

ínstrumentos: A 1 fí n e -

te, Flecha, Fio (o nosso

Num j o g o América
(MG) x Figueirense, vale
contar o episódio, o 10-

cutor relataria a seguinte
jogada: "Ataca. o Améri
ca com Pedrada, que ati
'Ia a bola e bate em Casa
grande e volta". Se jogas-

Brondenburq &'Cia
,

Fábrica de vinagre' e comércio de álcoo'l à, granel.
Prefira sempre "Vinagre Brandenburg".
Rua JoiMiUe, n9 1.255 - FOllQ 12-0239

,

Jaragu4 dõ Sul _ SC.
Com- Posto de VendaS tunte a .Pãbríea

Nêgo Fio), Sapatão, Cal
deira, Pàlhínfia é Dito Co-

Quem sabe a nossa se

leção brasileira ainda não
. totalmente definida venha
acrescentar alguns nomes
ou apelidos, fóra de série,
para enriquecer o folcló
rico mundo do futebol.
Por enquanto, um Feliz

Ano Novo e muita pros-
péridadel

'

Evi Sinsval -. Janeiro/86.

,PERIII.AS • BOX • �SQ. DE ALU.I.IO
....

,PERFLEX
RUAJOINVILLE. '831·JARAGUADQSUL·SC

I

FONI: (0471. 7z.oIIII �

Persianas horirontais e verticais,
box, para. ·banhelrös,

divisões, toldos, portas sanfonadas, luminosos
e serralheria em alumlnio.

Consulte-nosl Fone 72-0995

'Revele seu filme a cores e ganhe desconto de 30%
:mais uma ampliação de 20x25 e um' álbum, como

brinde.

:Fóto Center' .; Galeria Dom Francisco • Sala 05

Miromaq Equipamentos PI
Escritório Ltda.

Máquinas de escrever l'adt-OUvettl, Calculadoras Faelt,
Sbarp e,DIríàIat, Móveis Esdi • lIIIaIaaa. Móveis de aço
Mójlano e Paadin. Assistêncià técnica e equipe de ven

<ledores. ConalIlte.Dosl
Filial: Rua Pres. Epitácio Pessoa 7Z3 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Podro n, n9 166 -

São Be.n.to dó Sul -- SC.

AQlop,ecUâria::�C(Isa',

',' ,'Lavrador Lida.
])iätribmdprá �i7[CluSiVa das rações e concentrados uGUABI".
'Mant-ém :eompteta linha de defensivos, adubos, sementes

.

,

,

'

, e ferramentas a,gricolas. :,
L()ja t .,... Rua J0i!lviJle, 1.194-F. 12�0919-Jaraguá do Sul.

Loja 2 _ Barra do Rio Cêrro Fone 12-2223 _ Jaraguá do Sul -SC.
Loja 3 _ Rua 28 de Agosto 2345 Fon'à 13-0066;, Guaramírím - SC

do

.' [(�, ; ! §.HMlt.-J.M.ti.t= § • I .,].,

\
.

\
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laragal' lo .hl _�_ de II Íl 17 de Jaaeko de _�
os 90 ANOS DE ONKEL PASTOR

No día 19 de janeiro de cola '(internato) culinária,
1986 completou seus no- pintura, música, etc., sem
venta anos de idade o Rev. pre acompanhado de sua
Pastor Georg Weger, resí- dedicada esposa, a Tante
dente atualmente na Cída- (tia) Pastor e sua irmã, a
de de Adhemar, em Sãó Tante (tia) Babet, de sau
Paulo. Os jovens que prí- dosas memórias. O ilustre
vavam e privam ainda da aniversariante, pastor da
útil vida desse pastor de Igreja Evangélica Lutera-.
almas era carinhosamenta na, tem dois filhos: Willy
chamado de Onkel (tio) � Annemarie, 1 nora, 1

!?a"stor. A maior parte de genro, netos e bisnetos.
súa vida r�ligiosa'"a'.!lliS-' . ,.�OjiKeI

'

�(4o)': Pastor vive
toräL'ele pàssou'I:ià Cidàdé °atuäíniéntê em cãsa' da fi
tat'arinense de.�CaIjoiriliãs.;.' 'lhä ." Paráoéns" 'ao' Pàâtor
dedíCâilao:se' 'à� igrEÜa.;' es� "Weger: .'

. ... , '

..
'

'

" �

�.' .. lo. .. ., .' \. '" ''o '..
-

.. � •• '.1- � ..• -'_.. 1·.... _;
"o •• '. � •

BIÖLOOOS: VOLTAM ,DO,>POLO SUL,

Na edição n9 3.365 no- , "Correio do Povo", quan
tíclamos, em primeira mão, do se comprometeram de
a ida da expedição brasí- passar' sUdes para clubes
leíra à Antarctica, dela de serviço e' escolas, as

participando, pela prímeí-" sim que a expedição retor
ra vez uma mulher [ara- ne do extremo Sul do Con
guaense, a dra. Mírian Ma- t.nente americano. Somos
ria Pradí, hoje casada com gratos ao casal Renato
o dr. Renato Giorge' Fer- Gíorge Ferreira Garcia _

reíra Garcia, filha de Gui- Mírían Maria Predí Ferrei
lherme (Helena) Pradí, que ,. ra Garcia, biólogos da ex

residiam em frente do Co- pedíção, pelo privilégio
légio São Luís. Pois bem: das informações que trens
no dia 23 de dezembro o mítimos em absoluta prí
casal retornou para pas- meira mão. Felicidades e
sar o Natal com a família facilidades no desempe
e, assim que chegarsm em

. nho de suas atívldádes na
Itajaí, comuniCaram ime-

.

Antarctica.
'

diatamente o fato ao

Celina Cabeleireiros
Atendimento unissex. Experiência comprovada om

cortes, penteados, maquilagens e tratameIíto ca�'
pilar, com aparelho infra-violeta;' ProfissIonais
altam&nte especializados:" ."

Rua Oumamado da Sflva _ Pone 72-2165
ao iado da Caixa 'Econômlca

,Mamãe Coruja
Artigos Infantis, Perfumes e BIJouterias..

, '

.

Use nosso' credIário.

Rua Bario do Rio Branco, 168 _. r;orie 12-0695

16188, re�gioi, pulseiras, anéis, alianças) prataria
e Brtiiolil em ouro é na

,

-' Relojoaria AVENIDA
. ·'_"r. 1IJ!l bom preHDte à sua escolha"

'Na�, 431 • l1a Getúli" Var2l1s, BP 9
.-

'

Dê Dores a quem você ama. Decorações
ele Itreja e sallOi 1mquês� arraBjos, plantas

Gl'D8JIlentats, com entrega' a domicilio. AtendllBen
.

tG per profissional no ramo.

Casa das Flores
Av. Mal......rG B' 1.121, aG ladG da Pta�

PaUl iIIlrrts
Ahl......lde Rau 801 ti I!dlftc1o Saata Ter.blha

�nte &" Informações
RUBENS äS,A.R _ Está o· carnaval de rua de Ja- é' de ferro. Bom dívertí

marcada para o dia 21,' às raguá do Sul, este ano 'nö-'
.

mento e. ótimo descanso.
20 horas, no Palácio das vamente na Reínoldo Rau, FEST1VAL/CERVEJA _

Convenções do Anhembl, nos dias a e 11 de'· teve- Para quem curte Barra
em São Paulo, a soleaíde- retro. A decoração nätalí- Velha, que é o balneário
de dé. colação' de grau da na permenecera

'

até lá, preferido dos jaraguaen
XV Turma. da Faculdade para dar um brilho todo ses, no próximo dia 25, a
de Engenharia da Funda- especial as comemorações partir das ·22 horas, o 19
çio Armando. Alvares Pen- momescas. Festival da Cerveja, no
t�dQ,"cujoJP�trQn���er4 � NO ÇJN:J;M;oi\ -:- .'�Louca- Restaurente Posto das Ca
Qt•.OlaY9:"Elyt;liQ.�t*,bal demia d�. Polícia 2" (prí- noas. Só .que com o 'preço
e. par_im9. o, .,r9P� Paul� meíra míssão] é o filme da cerveja. não' está fácil"
Pr�é$",,' GJstUho. ,'Dealte ,'em. ca.rtAz no Cíne 'Jara- fazer .íeste,
os fO��Qs" �JQ EDg��: ,guá" de J 1 a. 16 de [aneí- "tÖOÜES / TOQUES .:
nhatia :EletrO,niça; 'desta- iro. Os' próxímos . filmes Com ,a forte' canícula qué
cá-se o. jarag,uaense Ru- programados são: "Quan- tem efeito nas últimas se
bens cesar Rubin! Nlco� do a ·b ... não falta", "Trân- manas, estão trequentadís
Iuzz] _ também o orador sito muito Louco" t "As. símas as píscínas do Bae
da solenidade de formatu- Taras das Sete Aventurei- pendi e do Beira Rio, pro
ra _ filho dos amigos Ru- ras" e "Os' Gritos do Sí- porcíonando um boníto ví
bens (Teresa) Nícolnzzí, Iêncío". sual. (*) A S. D. Acaraí,
aos quaís cumprfmenta- NA ORlA _ Dentre 'os ele'gerá no mês de mar
mos pelo' brilhante feito. centenas, senão milhares co a sua, nova diretoria,
Parabénsl de jaraguaense que cur- presídída atualmente pelo

:� ;,,1 tem as belezas da nossa Sr; Levínus Krause. (*) No
AO ZAIRE _ O' Pad;e orla marítíma encontram- Baependi junto a secreta

Aírton Franzner. da Con- . Je as amigas Tine cabeleí- ria, estão abertas ínscrí-
gregação dos Padres do eira e Rosa, que estão ções para aulas d€ nata-
Sagrado Coração de Je- .ozando as. merecidas fé- ção, que terio inicio no

sus,. de tradicional famíiia 'tas, pois afinal, ninguém dia 21 próximo.
[araguaense, ordenado há

quatro. anos e tendo neste

periodo cumprido o pasto
ordao no Maranhão, vai
exercer o trabalho missio
nário noZaire, na Africt,
em companhia de outros
dois . padres brasileiros
que se juntarão aos lá
existentes. Desejamos ple
no êxito nesta nova missão
de semear a. palavra ,do
Senhor, no Zaire.

,

GUIA TURlSTICO _ Já
Circulando o bonito guia
turistico e 'informativo' Ja

raguá do sui!a6, 'elabora
do pela Editora Intermé
dto, de Porto Alegre, em

companhia com .a Secre
taria de Turismo do Mu
nldp!o. ,São doze mil
exemplares, tr�zendo in

fomlações sobre serviço,
passeios, compras, .. ev.en�
tos e economla do·muni:
clpl0. Um trabalho muito
bom, que merece aplausos.
CASAM-SE HOJE,� Ern

.

nossa agellda branc;a, des ...

te início de janeiro,� o en

lace matrimonial neste, sá
bado, às 17h30, na Barra
do Rio Cerro, de Sérgio
BãhrILo.urdes· Negherbon
e, às 18h, de . Deodoro
Schwirkoski/Ane'tore Kro
eger. Na Igreja Evangéli
ca Luterana, 20 horas,
Walter Evando Francisco
So�enhohl e Madalena
Hertel. com comemoração
no C.A. BaependL
CARNAVAL/a6 O

prefeito Durval Vasel, en
trega segunda-feira, às

l6h, 8S subvenções às es

colas de samba e blocos'
�e desfUarão e animarão

À VISITA DA DRA. ZILA chefe do clã da Fazenda
',,,,. ��f��l Böa Fortuna, que aqui re-
De repente e nada mais , çebe�os com' grande pe

do que de repente no dia' sar, pelo fato de serem
:>0 de dezembro o tf;lefo- amigos do nosso diretor e
ne toca, e do outro 'lado de d. Brunhilde e que,
do

.
fio uma voz feminina apesar dos esforços de 10-

informa de Curitiba que calizar a publicação feita
está de viagem marcada na época do ocorrido, in
para passar o 31 em Jara- felizmente resultou inefi
guá do Sul. Há um reboli- ca;z;, em virtude das férias
ço na r e s i d ê n c i a doo coletivas do pessoal' do
Schmöckel e inicia-se uma limais antigo". De qual.
correria geral para limpar q:uer forma ficou reg:5tra
Cl casa e mostrar como do na imprensa jaragua.
ela não é. Afinal não. er� .

ense -O passamento de tão
uma pessoa qualquer. Era. ,imporfante figura da vida
e é a competente q:mta�i- i s�ci�l e económica !tape
lista, a advogada atuante { runensé. A dra. Zilá visi.
dos Foruns do Estqdo do. t. tour também, sua amiga
Rio de JaneiI'b e a'

feste--I�Y:Olanda:' Wilhelm Dries

jad� jornalista da impren-, se�r ,com. a qual man,tevesa Itaperunense, a globe'- ammada e proveitosa 'in
trotter com .passagens por, te.rlocução. Na manhã do
LondI:�s" Paris,' R o m a,

r dia 19 do çorrent'€! a dIa.
Moscou, Tóquio e JeJusao �ilá,Rodrigues Leit� �eto(-.
lém. Ela conseguiu s�pe- nou à. éuritlba, para se
rar a marca· de suas lon- guir à Passo Fundo, no Rio
gas mas rápidas desloca- Grande do Sul, para rever

ções, Se Ulysses Guima- amigos. Através desta no
rães conseguiu sair de ta enviamos aos amlgos
Moscou para assistir a pos- de Itaperuna, as mensa
se do' prefeito de Floria- gens de um Feliz Ano
nõpolis, ela superou a me- ,�ovo, q\le é o que estão
ta para deixar as Ilhas. a merecer os amigos da
Gregas e assistir o raiar de querida e sempre lembra-
86 no balneário de Barra da Terra da Promissão,
Velha, com um jantar de Nossos agradecimentos à

cl��J)edida e grande fogue- embà.ixatriz em Itaperuna.
f�fio. Antes, porém a Bus- Par.a o bota-fóra compare�
t:te visitante participou no ceram a Yolanda, a Bru
Restaurante Monjolo do nhilde, o Eugênio e o Pe.
aniversário da Sra. Renata Hilário Buzarello e, quan
Hufenuessler, que foi su- do as mãos já acenavam a

pimpamente comemor�do. derradeira despedida. 'na
,�elosa de ·seus deveres c�r,va.da Praça do Expe
para com Itaperuna, ela dlclOnario ouviu-se e'St-a
cobrou â notícia do fale- expressão: "Esta menina
cimento do "Filhinho", vai longe, gente!".
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através da Secretaria da
Agricultura será' solícíta
da, principalmente para a

As ' Anotações
-v .

r'"

-",'

da' - Flávio _J088 Gra,niz8 destrói 25 mil sacas dê arroz � em - MS' ê GH�
Segundo Ivo KoneH, "secretárío de Finanças da

Prefeitura, o aumento do IPTU, para 86, será da ordem
de 150%; abaixo portanto da mtlação de 85, que ficou
em 233%. A 3 dé fevereírö inicia-se a entrega dos car

nês no setor dé tributação � o pagamento das parce
las deverá ser feito em- março, maio, agosto e novem

bro. A Vista, 20% de desconto sobre o total do carnê,
AnoteI.

� � �_ "� ,�_ -'-"" � . ..I

Em função da critica ce de forma mais econö

situação ocastonada pela nnca, Incíusrve um pros
esnagem, a Ceiesc já im- pecto está sendo dlitríbUi
ClOU uma campanh�, de do, explicando detalhada
conscienusaçêe da ceD1U- mente �omo uillil;al a

n&uaae para tentar ad.mi" enerala, com maior eco

DiStrar o raciónamento, nonae, Todos precisamos
uunzándo a energia elétri- ,colaborar.

A antiga TRU, que agora se chama IPVA _ Im

posto de Propriedade ce Veículos Au!omotores, teve um

aumento médio de 240% com relação ao ano passado.
Um Volks 84, à gasolina, por exemplo, pagará Cr$

, 1.102.800· de IPVA, mas, se for a álcool, será Cr$ ....
419.100. Ambos poderão ser pagos' em três parcelas,
vencíveis contorme o nnal da placa do veículo. É o

�leço do coníortol,
O depmaao e ex-presí- partidários e a situação

dente da Assembléia .Le- do PFL em Jaraguá foram

glSlativa, Júlio César, rea- tratados, segundo Décio,
hzou visita de cortesia, que. informa já estar pren
na terça-teíra, ao vice- ta a chapa para o Diretö

p r e f e 1 t o e "deputável" río, a ser eleita na Con-.

(credol) Décio Piazera. AI- venção, día 19 próximo,
guns assuntos politicos-

O PDS, outrora eonsíderado o maior partido. do

Ocidente, agora capenga e moribundo, pode estar ago
nizando. Porém, não se pode negar, isto pelo menos

em Jaraguá, a sua orgánízação, Cumprindo dispositivo
legal, o Diretório entregou à Justiça Eleitoral, no dia

6 passado, o balanço ünanceíro de 85, o que certamen

te é inédito em termos de Santa Catarina e de Brasil.
Já se disse que 86 será caadídato de consenso a

extremamente rico em no- deputado, pelo PDS. O Di

ttciärío politico. Gran<!es retörío de Jaraguá está di

transformações e mudan- vídído quente-a seu apoio
ças deverão ocorrer e uma a Paulinho Bauer e o no

delas já caminha na re- me de Dávio está sendo

gião e que poderá acabar lembrado. Ac=e'ltarát.
levando Dávío Leu como

No PMDB, o prefeito Durval Vasel anunciou que
até o final deste mês anunciará o candidato a deputado.
Não deu nenhuma pista de nomes, mas afirmou que já
está em campanha e que conta com apoio de vários
diretórios e algumas prefeituras a seu candidato. Os

esquemas estão sendo armados, pois tõdo o esforço
será feito para que seja conduzido a Assembléia Le

gislativa.
No dia 26 de Janeiro, na cfönals, Inclusíve do pre

Convenção . Regional,
-

o feito Vasel, que será o

PMDB 'elegerá o seu novo único da região a Integrar
Diretório. Dentre os no-' o Diretório. O deputado
mes que disputam a presi- Roland Dornbusch foi jo
dência, o deputado oesti- gado para escanteio, as

no Neuto de Conto reúne sim comO' o dep. Jorge da
a preferência dos conven- Silva.

"Os Novos Rumos do Sindicalismo Brasiteiro" é o

tema do curso que o Prof9 Jair de Abreu Leme minis

trará quinta-feira, dia 16, no auditório �o Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul, gratuitamente, -numa ini
�iat1va da MarisoI. O curso irá das 16 às 20 horas e as

;nscrições, sem ônus, poderão ser feitas na AssocÁaçã.o
Comercial ou na Divisão de Recursos Humanos da Ma
tisol. .-. ,.: f, '5l_

ANTES DE TOMAR UMA

.
DECISÄO, TOME UMA

DECISÄO INTELIGENTE.

.Calé SI S SE

As chuvas de granizo
qua. se abateram' sobre
Guaramírím e Massaran
duba, no primeiro dia do
ano, trouxerem . grandes
prejuízos para a agricul
tura, ptincipalmente o ar

roz' que sofreu. acentuada

queda de produção. As
Prefeituras desses munící-

.

pios, em conjunto com a

Acaresc e Sindicatos Ru
reís, Pf9v1dendaram' o le
vantam.nto CIla,s- perdas,
seguntÍó' o engehheiro
aí!!t6nomo Sér�io SaJitini,
do l!scritórío Re.gional da
Acaresc de Jaraguá do
Sul.

No município de Mas
saranduba, foram 320 hec
tares atingidos, de 90 agri
cultores, correspondendo
a uma perda de 11.600 ..a

cas de arroz. Foram cinco
.

as comunidades ,atingidas
pela violência do granizo
e a perda das 17.600 sacas

do cereal representam
52% da área plantada nes

sas comunidades. O pre
juízo foi de 2,5% da pro
dução de arroz de Massa
randuba e a área atingida
corresponde a 5,3% do mu

nicipio.

Em Guaramírím, 176
hectares de arroz e 11 hec
tares de bananeiras, além
de outras culturas em

menor escala foram' atin

gidos Trfhta·'agricultores
sofreram revezes com as

adversidades climáticas e

7.520 sacas de arroz foram

irremediavelmente perdi
das. representando 48% do
total atíngído. Lá, também,
cinco comunidades· tive
ram danos, OÚ seja, 1,5%
da produção total do mu

nicípio é 3% .da área agri
cultável do município foi

danificada.
Como medídas. a aiuda

ä� Coverno do Estado,

--------------------.---

ComérCio e Representa- .

ções União Ltda., Ne
cessita para colocação
'ülíediata, de um

-

auxi
liar de escritório com

prática. (masc.)
Ö

.

interessados deve
rão apresentar-s'e em

nosso escritório na rua

Reinoldo Rau, 550 ou

F:one 12-0692 até o dia

1,4-01-86.

cessão de sementes para
o replantio" pelo sistema

troca-troca.

Gua'ramirim 'conta p·rej. datempestade

«oporlunidade
... de ��preDo»

A tempestade do dia 19 de janeiro, que atingiu de
forma víoienta uma vasta faixa do munícípío de Gua
ramrrím, deixou prejuízos de maís de Cr$ 4 bilhões
para- as cercs. de quinze empresas que tiveram damfí
ca<;làs as suas coberturas; estruturas e a' própría 'maté
tia -. prima..Além das empr.sas,· :ç-e�tdênCias sofreram
'vultosos .prejUízos, obrigando o .pref�itQ' José de Agui
ar a decretar estado de emergência em todo o territó
rio munícípal,

Na última segundà-íeíre, dia 6, aconteceu reunião .

para definir os critérios e as' medidas a serem tomadas
ante a gravidade da situação. Segundo Francísco
Schork, foi formada uma comissão, integrada pela Pre
feitura; Câmara de Vereadores, Associação Comercial,
Industrial e Agrícola e um grupo de empresários atin
gidos pela borrasca, para uma audiência com o gover-.
nador Esperidião Amin, dia 15, quarta-feira, quando
dois pedidos principais serão feitos: prorrogação de
impostos e abertura de uma linha de crédito especial.

A situação será relatada ao primeiro mandatário
catarinense na esperança de sensíbílízá-lo às reivindi
cações do munícípio, inclusive pedido de ajuda àque
las famílias que sofreram danos com a tempestade.

PMOB: Juiz cassa lilDinar.
'Fogaça recorre

o Juiz Substítuto em Exercício na 17� Zona Elei
toral, Dr. Samir Oséas Saad, cassou definitivamente,
día 6 último, a liminar concedída no início de julho
do ano passado, que 'péssíbilítou a realização, no dia 1

.

uaquele mês, da Convenção Municipal do PMDB. O
chamado "Grupo do Prefeito", havia, naquela ocasião,
destituído a Comissão Executiva, tendo' a frente o Dr.'
regaça, que, para garantir a realização da Convenção,
ingressou coin mandado de segurança, que foi conce
dido. De lá adiante, o processo correu e transitando no
iribunal Regional Eleitoral, o egrégio poder determi
nou que o mesmo fosse baixado à Comarca, onde, ii
liminar foi cassada, no entanto, da decisão cabe recur

so, conforme o julgamento, uma vez que não 'se es

gotaram os recursos admínístratívos determinadog pela
legislação eleitoral de cujo expediente o Presidente
do PMDB irá recorrer, segundo declarações ao CP.

O Magistrado julgou o mérito da questão, após o

processo ter baixado do TRE à Comarca Local. En
quanto Fogaça .promete recorrer a sentença, o preíet
to Durval Vas.el· afirma que o Diretório Regional de.
verá nomear uma Comissão e .que nos próximos ses
senta dias uma 'nova Convenção será convocada, para
eleição do novo Diretório.

A produção da burlá ·municipal em 8�
�"',

.

A Hortâ Municipal, localizada em Três Rios do
-

Norte, vem há dóis' anos prod'U�indo verduras, que são
entregues para os flintionariok'públicos', escolas muni�
_çipgis ,e hospitqis. DuraD:te. '9 ano de 1985, a produção
foi a seguinte: 8.220 cabeças de alface, 2.039 maçoF
de seis cabeças de couve-rabano, 1.456 quilos de berin!
jela, 2.762 maços de,_,seis uniäades de beterraba, 2,54\\).

quilos de abobrinha', 3.015 maços de 600 gramas de
rabanetes, 1.460 maços de 600 gramas de cenoura, 4,094 ..

cabeças de couve-flor, 8.313 unidades de repolho, 11.496
.

quilos de tomate � 9.409 quilos de pepino.
O· encarregqdo da horta é o técnico agríçola Ál-

varO Petri.
t
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